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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

147. 

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожар-

никарство („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), 

член 10 и член 44 став 2 од Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 22 став 1 точка 

11 од Законот за локалната самоуправа („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на 

Република Македонија, на седницата одржана на 

15.1.2019 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-

МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ 

НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИ-

ЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА  

2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

распределба на наменски дотации за плати и додатоци 

на плати за вработените во територијалните противпо-

жарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за  2019 

година, по општини. 

 

Член 2 

Средствата за плати и додатоци на плати за врабо-

тените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Републи-

ка Македонија за 2019 година, во раздел 05001 – Ми-

нистерство за одбрана, Програма А – Децентрализа-

ција, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности 

на единиците на локалната самоуправа. 

 

Член 3 

Средствата од член 2 од оваа уредба се распределу-

ваат по општини, според следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 

склучени спогодби за преземање во надлежност на гра-

дот Скопје и општините и  

- износ на основни плати и додатоци на плати по 

вработен во ТППЕ во согласност со закон. 

 

Член 4 

Распределбата на средствата од член 2 од оваа 

уредба по општини, се врши преку  Министерството за 

одбрана. 

 

Член 5 

Остатокот од средствата за исплатени плати и дода-

тоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно 

ниво, се пренесува во наредниот месец. 

Член 6 

Остатокот од средствата за исплатени плати и дода-

тоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2019 

година, Министерството за финансии го враќа во Буџе-

тот на Република Македонија. 

 

Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-392/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

148. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари -објекти, на Булевар „Илинден“ бб 

кои се наоѓаат на КП 2026 КО Карпош и тоа: 

- број на зграда 1,намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1,кат ПО,  број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен /заеднички дел од зграда П, внат-

решна површина 225 м2,   

- број на зграда 1, намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, 

внатрешна површина 692 м2,  

- број на зграда 1, намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, 

внатрешна површина 117 м2,  

- број на зграда 1, намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, 

внатрешна површина 492 м2,  

- број на зграда 1, намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1, кат К1, број на посебен дел од зграда 01,  

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, 

внатрешна површина 74 м2,  
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- број на зграда 1, намена на зградата и друг обект 

В1-5, влез 1, кат МА, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, 

внатрешна површина 129 м2,  

- број на зграда 2, намена на зградата и друг обект 

А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, 

внатрешна површина 33 м2,  

- број на зграда 3, намена на зградата и друг обект 

А5-4, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, 

внатрешна површина 30 м2,  

- број на зграда 4, намена на зградата и друг обект 

А5-4,  влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 

01,намена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, 

внатрешна површина 26 м2,  

- број на зграда 4, намена на зградата и друг обект 

А5-4,  влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 01, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ПП, 

внатрешна површина 9 м2,  

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности.  
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-137/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

149. 

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за осно-

вање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 

98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА  ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА  

– СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа и развој на Јавното претпријатие 

Македонска радиодифузија - Скопје за 2019 година бр. 

01-1038/3 oд 26.12.2018 година, усвоена од Управниот 

одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана 

на 26.12.2018 година.   

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 45-145/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

150. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ  НА  ДВИЖНА  СТВАР  НА  ДРЖАВНО ПРА-

ВОБРАНИТЕЛСТВО  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генера-

лен секретаријат на Владата на Република Македонија 

му престанува користењето на движната ствар и тоа: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење, без надомест, на Државното правоб-

ранителство на Република Македонија. 

         

Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-

кедонија склучува договор со државниот правобрани-

тел на Република Македонија со кој се уредуваат пра-

вата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа 

одлука. 

     

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-316/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

151. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник  на Република Маке-

донија“  бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,  

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 15.1.2019 година, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

СМЕТКА И  ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ПО ГОДИШНА 

СМЕТКА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2017 ГОДИНА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО  ДРЖАВНИ  ШУМИ  ,,МАКЕДОНСКИ   ШУМИ“- 

П.О. - СКОПЈЕ 

 

1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Годишен извештај по Годишна сметка за пе-

риод 1.1 – 31.12.2017 година на Јавното претпријатие 

за стопанисување со државни шуми „Македонски 

шуми“-п.о.-Скопје бр.02-230/2 од 9.3.2018 година, 

усвоени од  Управниот одбор на ова јавно претприја-

тие, на седницата, одржана на 9.3.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7007/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

152. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник  на Република Маке-

донија“  бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 15.1.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА OДЛУКАТА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВИШОК НА СРЕДСТВА ПО 

ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ  ШУМИ“- П.О.- 

СКОПЈЕ 

 

1.Со оваа одлука се дава согласност на Oдлуката за 

распоредување на вишок на средства по Годишната 

сметка за 2017 година на Јавното претпријатие за сто-

панисување со државни шуми „Македонски  шуми“-

п.о.- Скопје бр.02-562/3 од 27.6.2018 година, усвоена 

од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-

ницата, одржана на 27.6.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7007/2-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

153. 

Врз основа на член 26-а став (3) од Законот за елек-

тронските комуникации („Службен весник на Републи-

ка Mакедонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 

21/18) Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА 

ОДГОВОР НА КОМПЈУТЕРСКИ ИНЦИДЕНТИ  ЗА  

2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се усвојува Годишната програма за 

работа на Националниот центар за одговор на компју-

терски инциденти за 2019 година, донесена од дирек-

торот на Агенцијата за електронски комуникации во 

соработка со министерот за информатичко општество 

и администрација бр.1802-3378/10 од 11.12.2018 го-

дина.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-10207/1 -18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

154. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-

ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО 

КАВАДАРЦИ 1 (ВОН.),  ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ 

                                                                         

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена  Г2-лесна и незагадувач-

ка индустрија КО Кавадарци 1 (вон.), Општина Кава-

дарци. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11015/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

155. 

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 

139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 

173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

15.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2019 

ГОДИНА НА  ДИРЕКЦИЈАТА  ЗА  ТЕХНОЛОШКИ  

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

  

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишна-

та програма со финансиски план за 2019 година на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зо-

ни бр.01-1614/1 од 12.12.2018 година, донесена од 

Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони, на седницата, одржана на 

12.12.2018 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11019/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

156. 

Врз основа на член 7 став (6) од Законот за учебници 

за основно и средно образование („Службен весник на 

Република Македонија“  број 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 

135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16 

и 21/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 15.1.2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА  

УЧЕБНИЦИ 

 

Член 1 

Во Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за работата на претседателот и членовите на 

Националната комисија за учебници („Службен весник 

на Република Македонија“ број 56/12), во член 2  во 

ставот 1 бројот „2200“ се заменува со бројот „3400“, а 

бројот „6600“ се заменува со бројот „10200“. 

Во ставот 2 бројот „1700“ се заменува со бројот 

„2700“, а бројот „5100“ се заменува со бројот „8100“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11282/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

157. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО 

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕ-

НИЕ ХОПС - ОПЦИИ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението 

ХОПС - Опции за здрав живот - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Здружението ХОПС - Опции за здрав живот - 

Скопје, со кој се уредуваат  правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

     Бр. 44-11361/1-18                                                   Заменик на претседателот 
15 јануари 2019 година                                                   на Владата на Република 
            Скопје                                                     Македонија, 

                                                   д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

158. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕ  
- ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНА, ЕКОЛОГИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ МЕРЦ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Здружението Цен-

тар за медицина, екологија и истражување МЕРЦ - 

Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Здружението Центар за медицина, еколо-

гија и истражување МЕРЦ - Скопје, со кој се уредуваат  

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-11361/2-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 
159. 

Врз основа на член 44 став (2)  од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА 

                                                                     

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на сан-

кции му престанува користењето на движните ствари, 

и тоа: 

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3  

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина :  две пар-

чиња; 

- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина: две парчиња; 

- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), коли-

чина: четири  парчиња. 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Затвор Струмица. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкции 

склучува договор со директорот на Казнено - поправ-

ната установа Затвор Струмица со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11458/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

160. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

- десктоп компјутер Premium 9235 (CPU i3 

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина:  едно 

парче; 

- монитор Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина:  едно парче; 

- принтер HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), коли-

чина:  едно парче и 

- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP 

M130 fn (G3Q59A), количина:  едно парче. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено - поправ-

ната установа Затвор Битола. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа  Затвор Битола со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11459/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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161. 

Врз основа на член 44  став (2)  од Законот за ко-

ристење  и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3  

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина: шест пар-

чиња; 

- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина: шест парчиња; 

- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), коли-

чина: три парчиња; 

- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP 

M130 fn (G3Q59A), количина:  едно парче. 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Затвор Прилеп. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Затвор Прилеп, со кој се уредува-

ат правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11460/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

162. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3  

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 44 пар-

чиња; 

- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина : 44 парчиња; 

- принтери HP LaserJet PRO M12a(TOL45A), коли-

чина: 25 парчиња; 

- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP 

M130 fn (G3Q59A), количина: едно парче; 

- фотокопир HP MFP MLJEnt : едно парче. 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  
 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11468/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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163. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на сан-

кции му престанува користењето на движните ствари, 

и тоа: 

- телевизиски приемници марка ST-32NE4100, тип 

на екран ЛЕД, големина на екран инчи 32” (82cm), во 

количина од  139  парчиња; 

- антени собни  UHV/VHV во количина од 139 пар-

чиња, соодветни на приемникот и  

- метални држачи за телевизиски приемници 

SENKOR SHT B301 SLIM во количина од 139 пар-

чиња. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идри-

зово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкции 

склучува договор со директорот на Казнено - поправ-

ната установа Казнено - поправен дом Идризово со кој 

се уредуваат правата и обврските за движните ствари 

од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11475/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

164. 

Врз основа на член 44 став (2)  од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА  ЗАТВОР ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3 

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 10 парчи-

ња; 

- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина: 10 парчиња; 

- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), коли-

чина: пет парчиња; 

- мултифункционален принтер HP LJ PRO MFP 

M130 fn (G3Q59A), количина:  едно парче. 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправна установа Затвор Охрид. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Затвор Охрид, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11480/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 



23 јануари 2019  Бр. 15 - Стр. 13 

 
 

165. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО-

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

- десктоп компјутери Premium 9235 (CPU i3  

7100/8GB RAM DDR4/1TB/VGA), количина : 20 пар-

чиња; 

- монитори Philips LED 18,5” 193V5LSB2/10, коли-

чина : 20 парчиња; 

- принтери HP LaserJet PRO M12a (TOL45A), коли-

чина: 13 парчиња; 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено-

поправната установа Затвор Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено-

поправната установа Затвор Скопје со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од 

оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-11485/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

166. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана  на 15.1.2019 

година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А4-

ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ВЛАДИЛОВЦИ,  

ОПШТИНА ЧАШКА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена  А4-времено сместување 

КО Владиловци, Општина Чашка. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 
 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11593/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

167. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

                                                                   

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАС-

ТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ РИБНИЧКА СО 

РЕФ.БР. 7 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ТАНУШЕ 

И КО ГРЕКАЈ И НИВИШТЕ, ОПШТИНА МАВРОВО  

И РОСТУШЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
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инфраструктурна градба за МХЕЦ Рибничка со 

реф.бр.7 и придружни објекти КО Тануше и КО Грекај 

и Нивиште, Општина Маврово и Ростуше. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 5896м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11598/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

168. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕ-

ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, А4-ВРЕМЕНО 

СМЕСТУВАЊЕ И Б2-ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ  

КО ОПАЕ, ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план вон населено место за изград-

ба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка ин-

дустрија, А4-времено сместување и Б2-големи тргов-

ски единици КО Опае, Општина Липково. 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 8290 м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11601/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

169. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ 

МРАМОРЕЧКА СО РЕФ. БР. 394 КО МРАМОРЕЦ,  

ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 

Мраморечка со реф.Бр.394 КО Мраморец, општина Де-

барца. 
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Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 2781м2 , ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11606/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

170. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ЗА  ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-

СТОВАРИШТА КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичко планска документација  за  

изградба на објекти со намена Г4-стоваришта КО Бар-

довци, Општина Карпош. 

                                                                               

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11607/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

171. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15 , 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ИЊЕВО ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КО-

МЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-

ЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИ-

ЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ИЊЕВО-ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА РАДОВИШ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Ињево за изградба на 

објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и де-

ловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 

дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и   Е-

инфраструктура КО Ињево-вон г.р., Општина Радо-

виш.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 119619 м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-11608/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

172. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјодел-

ското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО  НАМЕНА А1-
ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ, КО КУМАНОВО, 

ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичко планска документација за 
изградба на објекти со намена А1-домување во станбе-
ни куќи КО Куманово, Општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 9858м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-11611/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

173. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИС-
ТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА  А1-ДОМУВАЊЕ ВО 
СТАНБЕНИ  КУЌИ   КО  РАКОТИНЦИ,  ОПШТИНА  

СОПИШТЕ 
                                                                   

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена А1-Домување во станбе-
ни куќи КО Ракотинци, Општина Сопиште. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 10074м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-11613/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

174. 
Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 15.1.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ  ,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ’’  

– П.О. – СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2019 година на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со државните шуми „Маке-
донски шуми“ – п.о. –Скопје, бр.12-1067/1 од 21.12.2018 
година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 25.12.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-11633/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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175. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15, 153/15, 
190/16 и 21/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА  

– СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника за државна карди-

охирургија - Скопје. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ска клиника за државна кардиохирургија -Скопје, со 

кој се уредуваат  правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-11127/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 
176. 

Врз основа на член 65 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 

163/16, 64/18 и 168/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, до-

несе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

финансиски план на Агенцијата за планирање на прос-

торот во 2019 година, бр.0501-1121/3 од 25.12.2018 го-

дина, донесен од Управниот одбор на оваа Агенција, на 

седницата одржана на 25.12.2018 година. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-11163/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 
177. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Владата на Република Македонија на седницата одржа-

на на 15.1.2019 година, донесе   

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИН-

ВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАН-

СКИ ДЕЈНОСТИ ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“  
– ПРОБИШТИП ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма на Јавното претпријатие за из-

вршување на водостопански дејности Хидросистем 

Злетовица - Пробиштип за 2019 година бр.05-18/13 од 

9.1.2019 година, усвоена од Управниот одбор на Јавно-

то претпријатие, на седницата, одржана на 9.1.2019 го-

дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11183/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

178. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен Весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ – 

САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ И 

ПРОЕКТОТ – КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБ-

ЈЕКТИ (МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА) ЗА  

ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на 

проектот - Самовработување со кредитирање и проек-

тот – Кредитирање на правни субјекти (микро и мали 

претпријатија) за отворање на нови работни места  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

44/18), во членот 1 во точката 3 зборовите: „Даниел Јо-

сифовски” се заменуваат со зборовите: „Маја Дамја-

новска Момироска”, а зборовите: „Дане Јосифовски” се 

заменуваат со зборовите: „Даниел Јосифовски”.  
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11199/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 



 Стр. 22 - Бр. 15                                                                                   23 јануари 2019 
 

179. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија  („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 

97/106/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 

64/18 ), Владата на Република Македонија на седница-

та одржана на 15.1.2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-

НАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА  ЈП ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА “ КИЧЕВО  

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за 2019 година на ЈП за водоснабдува-

ње „Студенчица“ Кичево, бр.02-2227/1-2/2, усвоена од 

Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-

цата, одржана на  24.12.2018 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-11115/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 
180. 

Врз основа на член 5 алинеја 1 од Законот за Гео-

лошкиот завод на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.136/12, 41/14, 

61/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-

ствата, намената и начинот за нивното користење, ви-

дот и обемот на основните геолошки истражувања за 

2019 година.  
 

II 

Средствата за финансирање на позициите предви-

дени во оваа програма се во износ од 3.580.000 (три 

милиони петстотини осумдесет илјади) денари, обезбе-

дени од Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина, раздел - 10001, програма 2, потпрограма 21 - Гео-

лошки завод, од кои 2.500.000 (два милиони и петсто-

тини илјади) денари од категорија 48 - капитални рас-

ходи, ставка 485 - вложувања и нефинансиски средства 

и 1.080.000 (еден милион и осумдесет илјади) денари 

од категорија 42 - стоки и услуги, ставка 425 - договор-

ни услуги.  

 

III 

Средствата по предложените проекти кои се пред-

мет на реализација со оваа програма се со цел обезбе-

дување на основните геолошки - хидрогеолошки карти 

и податоци за геолошко - хидрогеолошкиот состав и 

структура на земјината кора и ќе се користат за следни-

те намени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Реализацијата на проектот под реден број 1 од де-

лот III на оваа програма ќе се врши врз основа на склу-

чен договор со изведувач кој ќе се избере по објавува-

ње на јавен повик и спроведена постапка за доделува-

ње на договор за јавна набавка на услуги. Со најповол-

ниот понудувач Геолошки завод на Република Македо-

нија ќе склучи договор за јавна набавка. 

Стручната оцена (ревизија) на позициите под реден 

број 2, 3, 4, 5 и 6 од делот III на оваа програма ќе ја 

врши Комисија за ревизија на геолошката документа-

ција, формирана согласно член 34 од Законот за мине-

рални суровини. 

 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-10948/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

181. 

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 

89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 

71/16 и 83/18),  Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 15.1.2019 година,  донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2019 

ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува внесување на сорти 

на земјоделски растенија во националната сортна 

листа, контрола над производството на сертифициран 
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семенски и саден материјал, чување на семенски и са-

ден материјал, имплементација на подзаконски акти од 

областа на семенски и саден материјал и нивно изгот-

вување и усогласување со ЕУ законодавството. 

 

II 
Средствата од оваа програма во износ од   
 

 денари 

Буџетот на Република Македонија за 
2019 година, Раздел 14001,  Програма 5,  
Потпрограма 52, Категорија  46 - Суб-
венции и трансфери,  Ставка  464 - Раз-
ни  трансфери 

 

 
 
 

1.000.000,00 

 
III 

Средствата утврдени во дел  II на оваа програма ќе 
се користат за:    

                                                                              

Намена денари 

1. Финансиска поддршка за внесување 
на сорти на земјоделски растенија во на-
ционалната сортна листа 

     
 

140.000,00 

2. Финансиски средства за постконтрола 
на партии семе од домашно производ-
ство и увезени партии на семе 

 

 
180.000,00 

3.  Финансиски средства за функциони-
рање на  ген банки 

 

200.000,00 

4. Финансиска поддршка за усогласува-
ње и имплементација од областа на се-
менски и саден материјал 

 

 
30.000,00 

5. Неподмирени  обврски на Управата за 
семе и саден материјал  за извршена 
постконтрола на партии семе од домаш-
но производство и увезени партии на се-
ме од 2018 година   

 
 
 

 
450.000, 00 

 
ВКУПНО 

 
1.000.000,00 

 
IV 

 Средствата од дел  III точка 1 на оваа програма во 
износ од 140.000,00 денари ќе се користат за: 

 

Намена денари 

- Испитување на сорти од разни видови на 
земјоделски растенија на отворено поле и 
заштитен простор  

 

 
80.000,00 

- Надоместок за работата на Комисијата 
за национална сортна листа 

             
30.000,00 

-Статистичка обработка на добиените ре-
зултати од испитувања на сортите 

             

30.000,00 

Вкупно 140.000,00 

   
Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во 

износ од 180.000,00 денари ќе се користат за: 
 

Намена денари 

- Организирање на постконтрола во опит-
ни полиња на репрезентативен примерок 
од партии на семе, вклучувајќи и увезени 
партии на семе 

 

 
 
180.000,00 

Вкупно 180.000,00 

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во 
износ од  200.000,00 денари ќе се користат за: 

 

Намена денари 

- Чување и одржување на семенски и саден 
материјал во  ген  банка 

200.000,00 

 

Вкупно 200.000,00 

    
Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во 

износ од  30.000,00 денари ќе се користат за: 
 

Намена денари 

- Студиски посети во странство за поблис-
ко запознавање со проблематика од облас-

та на семенски и саден материјал  

      

30.000,00 

 

Вкупно 30.000,00 

     
Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во 

износ од  450.000,00 денари ќе се користат за: 

 

Намена денари 

- Неподмирени обврски за извршена пост-
контрола на партии семе од домашно про-

изводство и увезени партии на семе од 
2018 година 

      

450.000,00 

 

Вкупно 450.000,00 

 
V 

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство. 

Исплатата на средствата од оваа програма се врши 

врз основа на: 

а) договор што го склучува министерот за земјодел-

ство, шумарство и водостопанство со правно лице за 

намените од дел IV став (1) алинеи 1 и 3, ставови (2), 

(3) и (5) од оваа програма; 

б) решение на министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство за намените од  дел  IV став (1) 

алинеја 2 и став (4) од оваа програма. 

Средствата од дел  IV став (4) ќе бидат реализирани 

за студиски посети за поблиско запознавање со пробле-

матика од областа на семенски и саден материјал и тоа:  

- Постапки за сертификација и постконтрола на се-

менски и саден материјал на земјоделски растенија и 

- Постапки и методи за испитување на различноста, 

еднообразноста и стабилноста (DUS – тест) на сорти 

кај земјоделските растенија и чување на семенски и са-

ден материјал. 
 

VI 
   Средствата од оваа програма се неповратни. 

 
VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-11609/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 



 Стр. 24 - Бр. 15                                                                                   23 јануари 2019 
 

182. 

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловство-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 

193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе 

        

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО 

И ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ 

ПОД ЗАШТИТА ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува видот и обемот на ак-

тивностите кои ќе се финансираат со средствата од Бу-

џетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), извршителите на работата, изворот и износот 

на средствата, како и начинот на користење на сред-

ствата за развој и унапредување на ловството и за од-

гледување и заштита на дивечот под заштита во репро-

центрите за 2019 година.  

 

II 

За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма, се предвидени средства во Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2019 година, раздел 14001 - Ми-

нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумар-

ство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски сред-

ства, во износ од 6.000.000 денари и тоа за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Финансиските средства од оваа програма ги корис-

тат управувачите со дивечот во државните ловишта. 

 

IV 

Исплатата на средства се врши согласно договорот 

за управување со дивечот во државното ловиште пот-

пишан помеѓу Владата на Република Македонија  и уп-

равувачите на државните ловишта. 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11614/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

183. 

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и ак-

вакултура („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 

154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 го-

дина, донесе  
 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО 

И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за финансиска поддршка во рибарство-

то и аквакултурата за 2019 година во вкупен износ од 

90.000.000,00 денари, се обезбедени согласно Буџетот 

на Република Македонија за 2019 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 238/18) раздел 

14004 – Агенцијата за финансиска поддршка во земјо-

делството и руралниот развој (во понатамошниот текст 

Агенцијата), потпрограма 20 – Финансиска поддршка 

во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во из-

нос од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 

2A-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка                          

489 - капитални субвенции за претпријатија и невлади-

ни организации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се 

користат според намените, критериумите и условите 

утврдени со оваа програма и тоа за:  

 

1. 
Финансиска поддршка во рибар-

ството 13.000.000,00 

   

2. 
Финансиска поддршка во аквакулту-

рата  49.000.000,00 

   

3. Техничка помош 500.000,00 

   

4. Пилот - проекти 2.000.000,00 

   

5. 
Развој на нови пазари и промотивни 

кампањи 500.000,00 

   

6. 

Нереализирани обврски  по однос на 

склучени договори и поднесени 

барања за исплата на средства од 

Програмите за финансиска поддршка 

во рибарството и аквакултурата за 

2017 и 2018 година 25.000.000,00 

 Вкупно 90.000.000,00 
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II 
(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во рибарството во 
вкупен износ од 13.000.000,00 ќе се користат за реали-
зација на следните активности: 

 

1. Финансиска поддршка во рибарството 

 Мерка Опис Средства 

    

1.1. 

Финансиска под-
дршка за порибува-
ње на  риболовни 
подрачја  

100% од при-
фатливи  
трошоци 

7.500.000,00 

 

- Охридско Езеро 
со подмладок од 
Охридска пастрмка  

 

6.000.000,00 

 
- Дојранско Езеро 
 со подмладок од 
крап 

 
750.000,00 

 
- Преспанско Езеро 
со подмладок од 
крап 

 
750.000,00 

    

1.2. 

Финансиска под-
дршка за порибува-
ње на  води без 
концесионер и ри-
боловни зони 

100% од 
вредноста на 
набавениот 
подмладок 

500.000,00 

 
- води без концесио-
нер со подмладок 
од пастрмка и крап  

 

300.000,00 
 - риболовни зони  200.000,00 

    

1.3. 

Риболовни пункто-
ви – изградба на 
нови, реконструк-
ција и адаптација 
на постоечки рибо-
ловни пунктови, 
надомест за услуга 
за користење на по-
стоечки пунктови 

100% од 
вредноста на 
инвестиција-
та или од на-
доместот за 

услугата 
 

1.000.000,00 

    

1.4. 

Финансиска под-
дршка за рехабили-
тација на риболовни 
води со доградба, 
надградба и опрему-
вање на постоечки-
те капацитети/мрес-
тилишта за произ-
водство на репро-
дуктивен и пориби-
телен материјал 

100% од при-
фатливи 

/одобрени 
трошоци 

 
 
1.500.000,00 

    

1.5. 

Изградба и рекон-
струкција на ман-
дри за традициона-
лен лов на риба на 
Дојранското Езеро 

100% од при-
фатливи 

/одобрени 
трошоци 

1.000.000,00 

   
 

1.6. 
Дополнителна заш-
тита на рибите во 
риболовните  води 

100% од при-
фатливи тро-

шоци 1.500.000,00 

 Вкупно 13.000.000,00 

(2) Средствата од став (1)  потточка 1.1. од овој дел 

се наменети за надомест на прифатливи трошоци за из-

ведување на активностите за вештачки мрест и порибу-

вање на риболовните подрачја предвидени во Програ-

ма за изведување вештачки мрест и порибување изра-

ботена од регистрирани репроцентри за производство 

на репродуктивен и порибителен материјал, кои изве-

дуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води 

со определени видови риби.  

(3) Средствата од став (1)  потточка 1.2. од овој дел 

се наменети за обезбедување на порибителен материјал 

и порибување на риболовните зони,  како и за надомест 

на трошоци за обезбедување на порибителен материјал 

и порибување на риболовни зони и риболовни води без 

концесионер. 

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел 

се наменети за инвестиции во изградба на нови и ре-

конструкција и адаптација на постоечки риболовни 

пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за 

користење на постоечки пунктови кои се во приватна 

сопственост. Средствата за изградба на нови и  рекон-

струкција  на постоечки риболовни пунктови се наме-

нети за инвестиции кои се однесуваат на: 

- изработка или промена на урбанистички проект за 

определување на локација за изградба на риболовен 

пункт; 

- изработка на проект за изградба на риболовен 

пункт; 

- набавка на материјали за изградба и 

- изведување на изградба на риболовен пункт. 

Средствата за адаптација на постоечки риболовни 

пунктови (сопствени или сопственост на други правни 

или физички лица), а се наменети за инвестиции кои се 

однесуваат на подобрување на условите за истовар, ма-

нипулација, складирање и продажба на рибите од рибо-

ловниот пункт и тоа: 

- обезбедување на довод на вода и електрична енер-

гија; 

- набавка на опрема за поправки и одржување на 

опремата во пунктот и риболовна опрема; 

- опремување со компјутери за водење на еви-

денции; 

- подобрување на работните и сигурносните услови 

и 

- складирање и третман на отпадот. 

Средствата за исплата на надомест за услуга за ко-

ристење на постоечки пунктови се наменети за корис-

тење на пунктови кои се во сопственост на други прав-

ни или физички лица, а концесионерите ги користат за 

вршење стопански риболов. 

(5) Средствата од став (1)  потточка 1.4. од овој дел 

се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и 

опремување на постоечките капацитети/мрестилишта 

за производство на репродуктивен и порибителен мате-

ријал во регистрираните репроцентри и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 

проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вред-

ност на проектот за услуги за изработка на градежен 

проект;  
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- изградба и обновување на рибни базени - градеж-

ни работи; 

- обновување на мрестилишна сала - градежни и за-

натски работи; 

- обновување и опремување на рибни базени; 

- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апара-

ти за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и 

друга потребна опрема); 

- набавка на градежни материјали и елементи за 

конструкција наменети за обновување и /или подигну-

вање нови базени, кади, матични базени, одгледува-

лишта, растилишта и младичници; 

- набавка на градежни метеријали и елементи за 

конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска 

сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за 

мрестење и инкубација на икра (инкубатори и леж-

ници); 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 

на рибите; 

- набавка на опрема за сортирање риба во мрести-

лишта; 

- набавка на опрема за прочистување на влезни или 

испусни води (пумпи, филтри и цевки); 

- набавка на опрема за транспорт на жива риба; 

- набавка на опрема за аерирање на вода; 

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на 

елементи за конструкција и опрема, вклучително  и со-

фтвер; 

- набавка и инсталирање на опрема за следење на 

хемиски карактеристики на вода; 

- набавка на агрегат за струја и 

- набавка на пумпи за вода на течни горива. 

(6) Средствата од став (1)  потточка 1.5. од овој дел 

се наменети за изградба на нови или обновување на по-

стоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојран-

ското Eзеро и тоа за: 

- интелектуални услуги за изработка на градежен 

проект не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вред-

ност на проектот за услуги за изработка на градежен 

проект; 

- набавка на градежни материјали и елементи за 

конструкција и 

- изведба на работите. 

(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел 

се наменети за надомест на прифатливи трошоци за до-

полнителна физичка заштита на рибите која се врши во 

време на природен мрест на рибите утврден во рибо-

ловната основа и донесеното решение за забрана на ри-

болов по одделни риболовни води за периодот од 1 но-

ември 2018 година до 30 септември 2019 година.  

(8) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел 

ќе се користат за надомест на направени трошоци и тоа 

за: 

- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка 

заштита на рибите во висина не повеќе од просечна ме-

сечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице; 

- набавено гориво за пловни објекти во сопственост 

на концесионерот или даден на користење на концеси-

онерот;  

- набавено гориво за возила во сопственост или да-

дени на користење на концесионерот и 

- изнајмување на пловни објекти од трети лица. 

(9) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел 

по корисник во зависност од условите на теренот и го-

лемината на риболовната вода, не треба да го надминат 

износот од: 

- 30. 000,00 денари - за заштита на риболовните ре-

вири и рекреативни зони; 

- 150.000,00 денари – за заштита на риболовни зони 

и 

- 400.000,00 денари – за заштита на риболовни под-

рачја. 

(10) Koрисници на средствата од став (1)  потточки 

1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти – регистрирани 

репроцентри за производство на репродуктивен и пори-

бителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и по-

рибуваат риболовни води со определени видови риби.  

(11) Koрисници на средствата од став (1) потточка 

1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на 

нови и реконструкција и адаптација на постоечки рибо-

ловни пунктови се единиците  на локални самоуправи 

за реализирање на предвидениот предмет на работа 

или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни 

понудувачи за реализирање на предвидената актив-

ност), а корисници на средствата за надомест за услуга 

за користење на постоечки пунктови се концесионери-

те на рибите. 

 (12) Koрисници на средствата од став (1) потточка 

1.5. од овој дел се единицата на локална самоуправа 

или концесионерите на риби за вршење стопански ри-

болов на Дојранското Езеро. 

(13) Koрисници на средствата од став (1) потточка 

1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од рибо-

ловните води. Еден концесионер може да користи 

средства само за еден одреден период на природен 

мрест и забрана за риболов. 

 

III 

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма на-

менети за финансиска поддршка во аквакултурата во 

вкупен износ 49.000.000,00 денари ќе се користат за: 

 

2. Финансиска поддршка во аквакултурата 

 Мерки Опис Средства 

    

2.1. 

Финансиска под-

дршка за 

инвестиции во ак-

вакултурата  

50% од вред-

носта на ин-

вестицијата 

15.000.000,00 

2.2. 

Финансиска под-

дршка за  

порибителен мате-

ријал  

40% од вред-

носта на на-

бавениот или 

сопствен 

подмладок 

 

 

34.000.000,00 

 Вкупно 49.000.000,00 

 

 (2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции во аквакултурата се наменети за: 

- изградба на нови капацитети за аквакултура, 
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- проширување, реконструкција, адаптација и мо-

дернизација на постојните капацитети за аквакултура; 

- изградба на нови капацитети за преработка на ри-

бите и 

-  набавка на опрема за доработка, преработка, скла-

дирање и пакување на рибите. 

 (3) Средствата од став (1)  потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции за изградба на нови капацитети за аква-

култура, како и за проширување, реконструкција, адап-

тација и модернизација на постојните капацитети за ак-

вакултура можат да бидат наменети за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 

проект за обновување и/или подигнување нови капаци-

тети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната при-

фатлива вредност на проектот за услуги за изработка 

на градежен проект; 

- набавка на градежни материјали и елементи за 

конструкција наменети за обновување и/или подигну-

вање нови капацитети за аквакултура (базени, кади) 

матични базени, одгледувалишта и гоилишта; 

- набавка на градежни материјали и елементи за кон-

струкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) 

и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење 

и инкубација на икра (инкубатори и лежници); 

- набавка на кафези за кафезно одгледување на 

риба;  

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за 

кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување; 

- набавка на опрема за чување на храна и хранење 

на рибите; 

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници; 

- набавка на опрема за складирање на риба во свежа 

состојба односно опрема за замрзнување на рибите оп-

ремено со систем за испуштање на jаглерод диоксид 

или течен азот или фрижидери; 

- набавка на ледомати; 

- набавка на опрема за прочистување на влезни или 

испусни води (пумпи, филтри и цевки); 

- набавка на опрема за транспорт на свежа риба; 

- набавка на опрема за автоматско или полу авто-

матско сортирање на риба; 

- апарати за додавање на течен  кислород во водата;  

- товарно возило со  кабина и отворен товарен прос-

тор со носивост до 3000 kg; 

- товарно моторно возило за транспорт на жива ри-

ба со носивост до 10 000 kg; 

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на 

кислород во гасна состојба или течен кислород - распр-

скувачи, манометри, челични боци за складирање на 

кислородот или (специјализирано комплетно опремено 

возило за транспорт на жива риба);  

- специјализирани товарни возила опремени со сис-

тем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и 

носивост до 3000 kg; 

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 

6 m  и ширина до 2.5 m, со јачина мотор до 9 киловати; 

- набавка на опрема за пратење на хемиските карак-

теристики на водата (присуство на растворен кислород, 

јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, pH и 

др.); 

- набавка на агрегат за струја до 50 kw и 

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на еле-

менти за конструкција и опрема, вклучително  и софтвер. 

 (4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за инвестиции за изградба на нови капацитети за пре-

работка на рибите можат да бидат наменети  за:  

- интелектуални услуги за изработка на градежен 

проект за подигнување нови преработувачки капаците-

ти не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност 

на проектот за услуги за изработка на градежен проект, 

- набавка на градежни материјали и елементи за 

конструкција и 

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на 

елементи за конструкција. 

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

за набавка на опрема за доработка, преработка, склади-

рање и пакување на риба можат да бидат наменети за: 

- прием и чистење на рибата, 

- обескостување и филетирање, 

- димење (топло и/или ладно) на рибата,  

- пакување и вакумирање на риба, 

- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и 

готовиот производ и 

- оперативни трошоци за инсталирање на опрема 

вклучително  и софтвер. 

(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски 

средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) 

потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине изно-

сот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции 

од 7.000.000,00 денари назависно од вкупната вредност 

на инвестицијата. 

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел 

кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на ре-

ализирани инвестиции можат да се зголемат во следни-

ве случаи: 

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за 

инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-

панство од 18 години старост до 40 години старост на 

денот на поднесување на инвестицијата или жена носи-

тел на земјоделско стопанство, 

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за 

инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-

панство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално 

подрачје и 

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за 

инвестиции поднесени од носител на земјоделско сто-

панство од 18 години старост на денот на поднесување 

или жена носител на земјоделско стопанство кое се на-

оѓа во ридско-планинско рурално подрачје. 

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 

се наменети за набавка или сопствено произведен по-

рибителен материјал за насадување на рибниците во 

периодот од 1 февруари до 30 мај и од 1 јули до 30 сеп-

тември 2019 година.  

(9) Висината на вредноста на поддршката од став 

(1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или соп-

ствен подмладок ја утврдува Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство (во понатамош-

ниот текст Министерството) без разлика на набавната 

(фактурната) вредност на подмладокот и изнесува не 

повеќе од 40% од пазарната цена на подмладокот. 
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(10) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел 

се исплаќаат скалесто и тоа: 

- за купен или сопствен подмладок до 2.500 кг – 

100% од вредноста на  утврдената цена на подмладо-

кот; 

- за купен или сопствен подмладок од 2500 кг до 

5000 – 75% од вредноста на  утврдената цена на под-

младокот; 

- за купен или сопствен подмладок од 5000 кг до 

7500 – 50% од вредноста на  утврдената цена на под-

младокот; 

- за купен или сопствен подмладок  над 7500 – 25% 

од вредноста на  утврдената цена на подмладокот. 

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.1. од овој дел, наменети за изградба на нови капаци-

тети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за 

дејност аквакултура и кои поседуваат или користат 

недвижен имот на кој планираат да изградат капацитет 

за аквакултура, или поседуваат дозвола за користење 

на вода за поставување на кафези во зоните предвиде-

ни за аквакултура.  

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.1. од овој дел наменети за проширување, реконструк-

ција, адаптација и модернизација на постојните капа-

цитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани 

за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на 

одгледувачи на риби што се води во Министерството. 

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.1. од овој дел наменети за изградба на нови капаците-

ти за преработка на рибите се микро, мали и средни 

претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакул-

тура и поседуваат или користат недвижен имот на кој 

планираат да изградат преработувачки капацитет. 

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.1. од овој дел наменети за набавка на опрема за дора-

ботка, преработка, складирање и пакување на рибите се 

микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат 

или користат објект наменет за преработка на риби. 

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 

2.2. од овој дел  се субјекти кои поседуваат дозвола за 

производство на порибителен материјал од рибник на-

менет за промет кои немаат увезено порибителен мате-

ријал и жива риба во периодот декември 2018 - декем-

ври 2019 година од видот риба за која поседуваат доз-

вола за производство на порибителен материјал за соп-

ствено насадување на рибникот како и субјекти запи-

шани во Регистарот на одгледувачи на риби што се во-

ди во Министерството кои имаат купено подмладок од 

субјекти кои поседуваат дозвола за производство на 

порибителен материјал од рибник наменет за промет и 

кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба 

во периодот декември 2018 - декември 2019 година. 
 

IV 

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-

менети за техничка помош во износ 500.000, 00 денари, 

ќе се користат за активности за размена на информа-

ции и зголемување на соработката во областа на рибар-

ството и аквакултурата, како и за информации на ко-

рисниците на средствата во врска со реализација мер-

ките од оваа програма. 

 (2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е 

Министерството за надомест на трошоци за спроведу-

вање на активностите поврзани со размена на инфор-

мации и зголемување на соработката во областа на ри-

барството и аквакултурата, како и за информација на 

корисниците во врска со реализација мерките од оваа 

програма. 

 

V 

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во 

износ од 2.000.000,00 денари за развојни, истражувач-

ки и апликативни пилот проекти особено  се наменети 

за: 

- зголемување на производството на риба, 

- заштита на рибите и животната средина, 

- развој на риболовниот туризам и 

- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и 

производи од риби. 

(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти 

од став (1) од овој дел по поединечен корисник не мо-

же да го надмине износот од 400.000,00 денари наза-

висно од вкупниот износ на проектот.   

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој 

дел се овластени институции од областа на рибар-

ството, научни и/или образовни установи од областа на 

рибарството, рибарски и риболовни здруженија, орга-

низации на производителите, концесионерите на риби-

те и вршителите на аквакултура.  

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот 

проекти од став (1) од овој дел ги реализират рибарски 

и риболовни здруженија и организации на производи-

тели, концесионерите на рибите и вршителите на аква-

култура,  задолжително содржат соодветна научна ве-

рификација. 

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од 

средствата од став (1) на овој дел задолжително се пуб-

ликуваат во технички извештаи достапни за јавноста. 

   

VI 

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма на-

менети за Развој на нови пазари и промотивни кампа-

њи во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за 

спроведување на национални и/или меѓународни про-

мотивни кампањи за производи од рибарство и аква-

култура преку oрганизација и/или учество на нацио-

нални и меѓународни манифестации и саеми, како и за 

учество на меѓународни натпревари. 

 (2) Корисници на средствата од ставот (1) на овој 

дел се рибарски и риболовни здруженија, овластени ус-

танови од областа на рибарството и други научни 

и/или образовни установи и организации на производи-

тели запишани во Регистарот на организации на произ-

водители кој се води во Министерството за реализација 

на активности.  
 

VII 

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се 

наменети за исплата на нереализирани обврски по од-

нос на склучени договори и поднесени барања за ис-

плата на средства од Програмите за финансиска под-

дршка во рибарството и аквакултурата за 2017 и 2018 

година во износ од 25.000.000,00 денари. 
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VIII 

(1) Барањата за склучување на договори за порибу-

вање на риболовни подрачја и за порибување на води 

без концесионер и риболовни зони од дел II потточки 

1.1. и 1.2. од оваа програма се доставуваат до Минис-

терството најдоцна до 30 април 2019 година. Кон бара-

њето за склучување договор од дел II потточка 1.1. од 

оваа програма се доставува и Програмата за изведува-

ње вештачки мрест и порибување од дел II  став (2) од 

оваа програма.  

(2) Барањата за користење средства од дел II пот-

точки 1.1.  и 1.2., дел V став (1) и дел VI став (1) од 

оваа програма се поднесуваат до Министерството нај-

доцна до 10 декември 2019 година. 

(3) Барањата за користење на средства од дел II 

потточки 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа 

програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на 

рокови утврдени во објавен јавен повик. 

 

IX 

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточ-

ка 1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено 

известување од Министерството до Агенцијата на ба-

рање поднесено од регистрираниот репроцентар. Фази-

те се утврдени во Договор за изведување вештачки 

мрест и порибување кој Министерството го склучува 

со регистриран репроцентар. Средствата предвидени за 

првата фаза не треба да надминат 30% од вкупните 

средства и се исплаќаат авансно со потпишување на 

Договорот за изведување вештачки мрест и порибу-

вање, кој министерството го доставува до Агенцијата 

во прилог на известувањето. Средствата предвидени за 

втората фаза се исплаќаат по нејзина реализација. Во 

прилог на барањето за исплата на втората фаза регис-

трираниот репроцентар доставува  извештај за реализа-

ција и изјава за наменско искористување на средствата 

од првата и втората фаза, записник од државниот 

инспектор за земјоделство, Сертификат за здравствена 

состојба на животните, издаден од ветеринарното 

друштво и записник за извршена контрола на здрав-

ствената состојба на подмладокот од официјален вете-

ринар. Известувањето за реализација на втората фаза 

Министерството го доставува до Агенцијата со потреб-

ните документи од доставеното барање. 

(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. 

од оваа програма се врши по извршено порибување. 

Министерството склучува договор за обезбедување на 

порибителен материјал и изведување на порибување со 

регистриран репроцентар. За исплата на средствата 

Министерството доставува известување до Агенцијата 

во чиј прилог е извештај за реализација на порибување-

то и записник од Државниот инспекторат за земјодел-

ство, Сертификат за здравствена состојба на живот-

ните, издаден од ветеринарното друштво и записник за 

извршена контрола на здравствената состојба на под-

младокот од официјален ветеринар кои регистрираниот 

репроцентар ги доставува до Министерството во при-

лог на барањето за исплата.  

(3) Исплатата на средствата од дел II потточки 1.3., 

1.4., и 1.5. и дел III потточка 2.1. од оваа програма се 

реализира врз основа на одобрени барања за исплата по 

објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го обја-

вува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на 

објавувањето на оваа програма. 

(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 пот-
точка 1.6. и  дел III точка 2 потточка 2.2. од оваа прог-
рама се врши врз основа на доставено барање со пот-
ребна документација по објавен јавен повик од 

Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува 
рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и обја-
вува потребната документација која се приложува кон 
барањата за користење на средствата. Агенцијата го 
објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот 
на објавувањето на оваа програма.  

(5) Исплатата на средствата од дел II точка 1 пот-

точка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени бара-
ња за исплата и тоа: 

- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите 
во период од 1 ноември 2018 до 20 март 2019 година и 

- за вршење дополнителна физичка заштита на ри-
бите во период од 1 април до 15 јули 2019 година. 

(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 

2.2.  од оваа програма за насадување на рибниците со под-
младок се врши по одобрени барања за исплата и тоа: 

- за насадување на рибниците во периодот од 1 фев-
руари до 31 мај и 

- за насадување на рибниците во периодот од 1 јули 
до 30 септември. 

 (7) Исплатата на средствата од дел IV од оваа програма 
се врши врз основа на известување за исплата за реализира-

ње на активности од Министерството, кое се доставува до 
Агенцијата најдоцна до 20 декември 2019 година.  

(8) Исплатата на средствата од дел V и дел VI од 
оваа програма се врши врз основа на известување за 
исплата по предходно спроведен јавен повик од Ми-
нистерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна 
до 20 декември 2019 година.  

(9) Висината на финансиската поддршка по корис-
ник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2. и дел V од оваа 
програма се определува во зависност од планираната 
количина порибителен материјал наменет за порибува-
ње и во зависност од техничките потреби за реализаци-
ја на пилот проектот. 

(10) За барањата за користење на средства кои се 

поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови ут-
врдени во објавен јавен повик, контролите на лице мес-
то ги врши Агенцијата. 

 
X 

Исплата на средствата од оваа програма по корис-
ници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро 
сметки на барателите најдоцна до 30 јуни 2020 година. 

 
ХI 

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни. 
 

ХII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11617/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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 184. 

Врз основа на член 42-а став (2) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15и 39/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТ-

КАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И РЕЗИДУИ ОД ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА ВО ПРОИЗВОДИ ОД ПРИМАРНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг во областа на производство, преработка, складирање, дистри-

буција, употреба и сообразност на производите за заштита на растенијата и резидуи од производи за заштита 

на растенијата во производи од примарно земјоделско производство. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 800.000 денари се утврдени во Раздел 140.01 - Ми-

нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5 Заштита на растенија и семе и саден ма-

теријал, Подпрограма 51 Заштита на растенијата, ставка 46, Субвенции и трансфери, подставка 464 Разни 

трансфери, сметка 637. 

 

III 

Мониторингот на производство, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на произ-

водите за заштита на растенијата и резидуите од производи за заштита во примарните земјоделски производи 

од растително потекло се спроведува на следните параметри:  

1. Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата кој опфаќа:  

- употреба на активни компоненти во процесот на производство и преработка на производи за заштита на 

растенијата. 

2. Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на расте-

нијата, а со цел утврдување на неправилности кои опфаќа:  

- испитување на сообразноста на декларираната количина на активна компонента во соодветниот производ 

за заштита на растенијата. 

3. Мониторинг на употреба на производи за заштита на растенија и  резидуи од производи за заштита на 

растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се утврди 

употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин кој опфаќа:  

- проверка на присуство на  резидуи од производи за заштита на растенија кои се користени за заштита на 

примарните земјоделски производи од растително потекло. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани согласно оваа програма изнесува 147 мостри. 

 

IV 

Мониторинг на производство и преработка на производи за заштита на растенијата во висина од 16.204,60 

денари, се спроведува согласно следниот план: 
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VI 

Мониторинг на правилна употреба на производи за заштита на растенија и резидуи од производи за зашти-

та на растенија во производи од примарно земјоделско производство од растително потекло со цел да се ут-

врди употребата на производите за заштита на растенијата на правилен начин и утврдување на површините со 

најголем ризик во однос на правилна употреба на производи за заштита на растенија во висина од 604.375,00 

денари, се спроведува согласно следниот план:  

V 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на производите за заштита на растени-

јата, а со цел утврдување на неправилности во промет на големо и мало и на граничен премин во висина од 

179.420,40 денари се спроведува согласно следниот план: 
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VII 

Мониторинг на производство и преработка на 

производи за заштита на растенијата опфаќа зема-

ње на мостри кај производителот при самото произ-

водство и преработка на производот за заштита на 

растенијата непосредно пред полнењето на произ-

водот. 

Мониторинг во складирање, дистрибуција, употре-

ба и сообразност на производите за заштита на расте-

нијата, а со цел утврдување на неправилности опфаќа 

земање на мостри при увоз и во објектите каде што се 

врши пласирање на пазар на големо и мало на произво-

ди за заштита на растенијата. 

Мониторинг на употреба на производи за зашти-

та на растенија и резидуи од производи за заштита 

на растенија во производи од примарно земјоделско 

производство од растително потекло со цел да се 

утврди употребата на производите за заштита на 

растенијата на правилен начин опфаќа земање на 

примероци на отворено поле или заштитени прос-

тори.  

 

VIII 

Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство - Фитосанитарна управа ја коорди-

нира реализацијата на оваа програма. Надлежни 

институции за реализација на активностите од де-

ловите IV, V и VI од оваа програма се Државниот 

инспекторат за земјоделство и Државната фитоса-

нитарна лабораторија. Лабораториските анализи ги 

спроведува Државната фитосанитарна лаборато-

рија, а мострите ги земаат инспекторите од Држав-

ниот инспекторат за земјоделство. 

 

IX 

Средствата од деловите IV, V и VI на оваа прог-

рама ќе се исплатат врз основа на решение на ми-

нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство по претходно доставен извештај за спроведе-

ните активности. 

X 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11619/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

185. 

Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 

24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 

44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, 

донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 

Македонија за 2019 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија”  бр.238/18),  Раздел 14001 - Ми-

нистерство за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство, Програма 2 - Шумарство, Потпрограма 20 - Шу-

марство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски 

средства, се утврдува изворот и износот на средствата, 

видот и обемот на работите и мерките кои ќе се финан-

сираат, извршителите на работите, како и начинот на 

користење на средствата за извршени работи во 2019 

година. 

 

II 

За извршување на работите и мерките од дел I на 

оваа програма, се утврдува изворот и износот на сред-

ствата и тоа од: 
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Пошумување на голини и ерозивни земјишта со 

садници од точка 1 од табелата,  ќе се врши на локации 

кои се поголеми од 0,50 ха.  

За реализација на мерката од точка 1 од табелата, 

извршителите на работите доставуваат до Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

оперативно - стручна програма,  во која се наведуваат 

основните податоци за локалитетот и подетални пода-

тоци за обемот и видот на работата, техниката, времето 

на реализација на работите и други важни податоци.  

Заштита на шумите и шумските култури од расти-

телни болести и штетници од точка 2 потточки 2.1 и 

2.2 од табелата, ќе се врши со превентивна заштита на 

шумите и шумските култури од потенцијални штетни-

ци кои можат да загрозат поголеми шумски простори, 

организирана преку Извештајно дијагнозно прогнозна-

та служба (ИДП служба) за шумите во Република Ма-

кедонија и преку следење на состојбата на шумите на 

биоиндикаторските точки поставени на 16-километар-

ска мрежа на територијата на Република Македонија. 

Шумарскиот факултет – Скопје, до Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе достави 

Извештај за здравствената состојба на шумите во Ре-

публика Македонија за 2018 година, со предлог мерки 

и Извештај за здравствената состојба на шумите на би-

оиндикаторските точки на територијата на Република 

Македонија за 2018 година. 

Заштитата на костеновите шуми од болести (рак на 

костенот) од точка 2 потточка 2.3 од табелата, ќе се 

врши со соодветно третирање на болеста-рак на пито-

миот костен на Скопска Црна Гора на костеновите по-

пулации околу с.Љуботен. За таа цел Шумарскиот фа-

култет-Скопје ќе достави до Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство стручно- опера-

тивна програма за спроведување на мерката, а по из-

вршената работа, ќе достави извештај за соодветното 

третирање на болеста на питомиот костен, со препора-

ки за понатамошно делување.  

 Исплатата на средствата за неизмирени обврски за 

пошумување на голини и ерозивни земјишта по Прог-

рамата за проширена репродукција на шумите за 2011 

година од точка 3 од табелата, ќе се изврши, согласно 

Договорот склучен помеѓу  Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство и ЈП „Македон-

ски шуми“. 
 

IV 

Исплата на средствата за реализација на работите 

од дел III на оваа програма, ќе се врши врз основа на 

склучени договори помеѓу Министерството за земјо-

делство, шумарство и водостопанство и извршителите 

на работите. 
 

V 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11620/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

186. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18) и член 9-б од Законот за здравјето на 

растенијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 

43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 

година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА  

ВО 2019 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се утврдува висината на сред-

ствата, намената и начинот на нивното користење за 

функционирање на фитосанитарната политика во 2019 

година. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма се ут-

врдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2019 

година во износ од 10.800.000,00 денари и тоа од сле-

дниве извори: 

 

1. Средства од Буџетот на Република 

Македонија за 2019 година, раздел 

14001-Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, Програ-

ма 5 - Заштита на растенија и семе и 

саден материјал, Потпрограма 51 - 

Заштита на растенија, ставка 46 - Суб-

венции и трансфери,  подставка 464 - 

Разни трансфери, сметка 637 5.800.000,00 

2. Средства од Буџетот на Република 

Македонија за 2019 година, раздел 

14001-Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, Програ-

ма 5 - Заштита на растенија и семе и 

саден материјал, Потпрограма 51 - 

Заштита на растенија, ставка 46 - Суб-

венции и траснфери,  подставка 464 - 

Разни трансфери, сметка 631 5.000.000,00 

 

III 

Средствата во вкупен износ од 5.800.000,00 денари 

утврдени во дел II точка 1 од оваа програма ќе се ко-

ристат за: 
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Намена  денари   

1. Фитосанитарен мониторинг за 2019 

година  2.145.350,00 

2. Потреби за Државниот инспекторат 

за земјоделство за спроведување на мо-

ниторинг програми (обезбедување на 

опрема и технички материјали за врше-

ње на здравствени прегледи и земање 

на примероци за лабораториска ана-

лиза) и тековна реализација на систе-

мот на пасоши на растенија.   1.500.000,00 

3. Активности поврзани со: 

- спроведување на фитосанитарни мер-

ки за сузбивање на штетни организми 

на земјоделските и шумски растителни 

видови;  

- известување, дијагностицирање и 

прогнозирање на статусот со штетни 

организми и преземање на мерки за уп-

равување со кризи во случај на појава 

на истите и 

- набавка на техничка опрема за печа-

тење на пасоши на растенија и печате-

ње на пасоши на растенија.  2.154.650,00 

Вкупно   5.800.000,00 

  
IV 

Средствата во вкупен износ од 5.000.000,00 денари 
утврдени во дел II точка 2 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
Намена денари 
1. Активности кои произлегуваат 
од законската регулатива од облас-
та на фитосанитарната политика, 
активности кои се однесуваат на 
следење, прогноза и дијагноза на 
штетни организми, воспоставува-
ње на фитосанитарниот информа-
тивен систем, обука на засегнатите 
страни во системот за пасоши на 
растенија и негова тековна реали-
зација и неподмирени обврски за 
2018 година од Програмата за фи-
тосанитарната политика во 2018 
година  

5.000.000,00 

Вкупно 5.000.000,00 
 

V 
Средствата во вкупен износ од 2.145.350,00 денари 

утврдени во дел III точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за: 

 
Намена денари 
1. Фитосанитарен мониторинг  за се-
менски и меркантилен компир 

142.000,00 

2. Фитосанитарен мониторинг  за 
овошни видови и винова лоза 

1.635.750,00 

3. Фитосанитарен мониторинг за гра-
динарски култури на отворено и во 
затворен простор 

 342.800,00 

4. Фитосанитарен мониторинг за 
тутун 

24.800,00 

Вкупно 2.145.350,00 

VI 
Средствата во вкупен износ од  142.000,00 денари 

утврдени во дел V точка 1 од оваа програма фитосани-
тарен мониторинг за семенски и меркантилен компир 
ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

VII 

Средствата во вкупен износ од 1.635.750,00 денари 

утврдени во дел V точка 2 од оваа програма фитосани-

тарен мониторинг за овошни видови и винова лоза ќе 

се користат за: 
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VIII 

Средствата во вкупен износ од 342.800,00 денари 

утврдени во дел V точка 3 од оваа програма фитосани-

тарен мониторинг зa градинарски култури на отворено 

и во затворен простор ќе се користат за: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

Средствата во вкупен износ од 24.800,00 денари  

утврдени во дел V точка 4 од оваа програма фитосани-

тарен мониторинг зa тутун ќе се користат за: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Средствата од дел IV на оваа програма во износ од 

5.000.000,00 денари ќе се користат за: 

 

Намена денари 

Активности кои произлегуваат од 

законската регулатива од областа 

на фитосанитарната политика, а 

кои се однесуваат на: следење, 

прогноза и дијагноза на економски 

штетни организми, воспоставува-

ње на фитосанитарниот информа-

тивен систем, обука на засегнатите 

страни во системот за пасоши на 

растенија и негова тековна реали-

зација. 1.000.000,00 

Спроведување на активности за 

одобрување и оценување на произ-

вод за заштита на растенијата и 

финансирање на стручни комисии 

за регистрација на производи за 

заштита на растенијата, како и 

спроведување на активности за ра-

бота на стручните совети за здрав-

јето на растенијата, производи за 

заштита на растенијата, педологи-

јата, физиологијата на растенијата 

и агрохемијата. 3.000.000,00 

Неподмирени обврски од 2018 го-

дина од Програмата за фитосани-

тарна политика во 2018 година 1.000.000,00 

Вкупно 5.000.000,00 

 

XI 

Средствата од оваа програма ќе се исплатуваат со 

решение од министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство.  

 

XII 

За спроведување на оваа програма се грижи Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство - Фитосанитарна управа. 

 

XIII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11621/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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187. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобру-

вачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 154/15 и 39/16),  Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТ-

КАТА, СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА, УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИ-

ЊАТА, БИОСТИМУЛАТОРИТЕ И ПОДОБРУВАЧИТЕ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА, КАКО И 

КОНТРОЛА  НА КВАЛИТЕТОТ  НА ЃУБРИЊАТА,  БИОСТИМУЛАТОРИТЕ  И ПОДОБРУВАЧИТЕ   

НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Со оваа програма се спроведува мониторинг на производството, преработката, складирањето, дистрибуци-

јата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, 

како и контрола на  квалитет на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата, од-

носно видовите на мониторинг, видовите и типовите на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства-

та на почвата, вкупниот број на мостри за временскиот период на реализација на активностите и субјектите 

кои ќе ја спроведуваат програмата. 

 

II 

Средствата за реализација на оваа програма во износ од 398.160,00 денари се утврдени во Раздел 140.01-

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 5- Заштита на растенијата и семе и са-

ден материјал, Потпрограма 51- Заштита на растенијата, ставка 46  Субвенции и траснфери,  подставка 464 

Разни трансфери, сметка 637. 

 

III 

Средствата утврдени во дел II од оваа програма ќе се користат за:  

1. Мониторинг на производство на ѓубрињата, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почва-

та во износ од 97.410,00 денари; и 

2. Мониторинг при внатрешен промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на поч-

вата, кој опфаќа земање на мостри од неоргански и органски ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на свој-

ствата на почвата, како и исполнување на квалитетот и сообразноста на компоненти со декларираните подато-

ци во износ од 300.750,00 денари. 

Вкупниот број на мостри кои ќе бидат земени и анализирани изнесува 82 мостри. 

 

IV 

Средствата од дел III точка 1 од оваа програма ќе се користат за: 
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VI 
За реализација на оваа програма се грижи Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство - Фитосанитарна управа. 

Спроведувањето  на мониторинг во областа на про-
изводството, преработката, складирањето, дистрибуци-
јата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, биости-
мулаторите и подобрувачите на својствата на почвата 
ја координира Фитосанитарната управа, мострите ги 
земаат Државните инспектори за земјоделство, a лабо-
раториските анализи ги спроведуваат акредитирани ла-
боратории во Република Македонија. 

 
VII 

Средствата од деловите IV и V на оваа програма ќе 
се исплаќаат врз основа на решение на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, по прет-
ходно доставен извештај за спроведените активности. 

 
VIII 

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-11624/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
__________ 

188. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за хидро-

метеоролошка дејност („Службен весник на Република 
Македонија” бр.103/08, 53/11, 51/15 и 149/15), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
15.1.2019 година, донесе         

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ ВО 2019 ГОДИНА 

 
I 

Средствата за реализација на оваа програма во 2019 
година во износ од 98.791.000,00 денари, обезбедени со 
Буџетот на Република Македонија за 2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
238/18), раздел 14003-Управа за хидрометеоролошки 
работи (во понатамошниот текст:УХМР) ќе се корис-
тат за следните намени: 

 

Ред. 

бр. 

Назив на програмски 

активности 
Износ на средства 

1. Програмски активности од 

областа на администра-

ција 90.172.000,00 

2. Програмски активности од 

областа на хидрологија  3.050.000,00 

3. Програмски активности од 

областа на метеорологија 3.380.000,00 

4. Програмски активности од 

областа на прогноза и пре-

дупредување 990.000,00 

5. Програмски активности од 

областа на квалитет на 

води 1.199.000,00 

 Вкупно: 98.791.000,00 

II 

Средствата од Дел I точка 1 од оваа програма во из-

нос од 90.172.000,00 денари ќе се користат за следните 

намени: 

 

Ред. 

бр. 
Опис на  активности 

Износ на  

средства 

1. Активности за обезбедува-

ње на услови од правен,  

финансиски аспект, меѓуна-

родна соработка и активнос-

ти од областа на човечки ре-

сурси и внатрешна ревизија 

за реализација на другите 

програми во УХМР. 90.172.000,00 

 

III 

Средствата од Дел I точка 2 од оваа програма во из-

нос од 3.050.000,00  денари ќе се користат за следните 

намени: 

 

Ред. 

бр. 

Опис на активности Износ на  

средства 

1. Хидролошки набљудувања 

и мерења во мрежата на ста-

ници за површински и под-

земни води и спроведување 

специјални хидролошки ме-

рења и набљудувања 1.950.000,00 

2. Хидрометриски и контрол-

ни хидролошки мерења во 

мрежата на станици за пов-

ршински и подземни води и 

спроведување на договори  

и меѓународни активности 400.000,00 

3. Осовременување на хидро-

лошкиот мониторинг сис-

тем за подобрување на хид-

ролошките следења, мерења 

и информации, како и развој 

на методи од областа на 

хидрологијата 250.000,00 

4. Изработка на хидролошки 

извештаи и информации од 

мрежата на хидролошки 

станици за површински и 

подземни води 200.000,00 

5. Одржување на хидролошки 

станици за спроведување на 

континуирани хидролошки 

мерења на површински и 

подземни води 250.000,00 

 

IV 

Средствата од Дел I точка 3 од оваа програма во из-

нос од 3.380.000,00 денари ќе се користат за следните 

намени: 
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Ред. бр. 

 

Опис на активности 

 

Износ на 

средства 

1.   Мерења и набљудувања во 

мрежата на метеоролошки 

станици и спроведување спе-

цијални мерења и набљуду-

вања во мрежата на  метео-

ролошките станици 1.710.000,00 

2.   Редовна обиколка, контрола 

и интервенции на метеоро-

лошките станици во Репуб-

лика Македонија и спроведу-

ање на активности на меѓу-

народен план во областа на 

метеорологијата 480.000,00 

3.   Тековно одржување на мре-

жата на метеоролошките ста-

ници за спроведување на 

континуирани мерења на ме-

теоролошките параметри 950.000,00 

4.   Осовременување на метеоро-

лошкиот набљудувачки сис-

тем за воспоставување на 

информационен систем за 

климатски услуги. 80.000,00 

5.  Изготвување на дневни, де-

кадни, месечни,сезонски, го-

дишни и повеќегодишни ме-

теоролошки и климатолошки 

извештаи 

                                           

160.000,00 

 

V 

Средствата од Дел I точка 4 од оваа програма во из-

нос од 990.000,00 денари ќе се користат за следните на-

мени: 

 

Ред. 

бр. 
Опис на активности 

Износ на 

средства 

1. Одржување на системот за ра-

дарски мониторинг на облач-

ните системи и меѓународни 

активности во областа на 

прогнозата на времето  170.000,00 

2.  Изработка  на редовни вре-

менски прогнози, метеоро-

лошки билтени и информа-

ции,вонредни прогнози и пре-

дупредувања за опасни вре-

менски непогоди врз основа 

на радарскиот мониторинг, 

издавање на аларми во Европ-

скиот систем МЕТЕОАЛАРМ 100.000,00 

3. Функционирање на системот 

за радарски мониторинг и  ин-

форматичкиот систем   370.000,00 

4. Осовременување на радарски-

от мониторинг и сателитскиот 

прием на податоци 350.000,00 

VI 

Средствата од Дел I точка 5 од оваа програма во из-

нос од  1.199.000,00 денари ќе се користат за следните 

намени: 

 

Ред. 

бр. 
Опис на активности 

Износ на 

средства 

1 Меѓународни активности од 

областа на квалитет на води 90.000,00 

2 Земање на примероци на во-

да од мрежата за квалитет на 

води во Република Македо-

нија (12 пати годишно) 290.000,00 

3 Спроведување на хемиски и 

биолошки анализи на пов-

ршински води од мрежата за 

квалитет на води 670.000,00 

4 Осовременување на теренски  

мерења 149.000,00 

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 44-11625/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

189. 

Врз основа на член 43 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се уредува распределбата на 

средствата за поттикнување рамномерен регионален 

развој во Република Македонија, утврдени во Буџе-

тот на Република Македонија за 2019 година во Раз-

дел 191.01 - Министерство за локална самоуправа, 

Потпрограма ОА Рамномерен регионален развој, 

ставка 464 – Разни трансфери, во износ од 

242.000.000 денари и во Раздел 280.01-Биро за реги-

онален развој, Потпрограма ОА Рамномерен регио-

нален развој, ставка 488-Капитална дотации до ЕЛС 

во износ од 183.000.000 денари.  

 

Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма се распреде-

луваат  според Tабелата бр.1. 
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Табела бр. 1 

 

Намена Износ во 

денари 

1.  Финансирање на активностите и зада-

чите на центрите за развој на планските 

региони  

           

9.600.000 

2. Неизмирени обврски од 2018 година 904.501 

3. Неповратно учество во финансирање 

на проекти за развој на планските реги-

они 

       

288.746.849 

4. Неповратно учество во финансирање 

на проекти за развој на подрачја со спе-

цифични развојни потреби 

           

 

82.499.100 

5. Неповратно учество во финансирање 

на проекти за развој на селата 

          

41.249.550 

6. Исплата на средства за плаќање на при-

донесите за пензиско - инвалидско и 

здравствено осигурување за лица кои 

имаат стекнато право на плаќање 

                          

 

 

2.000.000 

Вкупно 425.000.000 

 

Член 3 

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 1 од оваа 

програма,  се доделуваат на осумте центри за развој на 

планските региони, со намена финансирање на актив-

ностите и задачите на центрите за развој на планските 

региони. 

Од средствата од став 1 на овој член за секој центар 

за развој на планскиот регион се распределуваат по 

1.200.000 денари. 

Активностите и задачите на центарот за развој на 

планскиот регион за тековната година се утврдуваат во 

договор склучен помеѓу Министерството за локална 

самоуправа и општините од планскиот регион, основа-

чи на центарот за развој на планскиот регион. 

Во договорот од став 3 на овој член се дефинираат 

конкретните активности и задачи за секој центар, со 

утврдени рокови и износи на средства за нивна реали-

зација, како и начинот на трансфер на средства за спро-

ведените активности и задачи. 

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за 

корисниците – центрите за развој на планските региони 

се спроведува од Раздел 191.01 – Министерство за ло-

кална самоуправа. 

 

Член 4 

Средствата од член  2 Табела бр.1  точка 2 од оваа 

програма ќе се користат за финансирање неизмирени 

обврски од 2018 година.  

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за 

корисниците – центрите за развој на планските региони 

и општините  се спроведува од Раздел 191.01 – Минис-

терството за локална самоуправа. 

 

Член 5 

Средствата од член 2 Табела бр.1  точка 3 од оваа 

програма ќе се користат за финансирање на проекти за 

развој на планските региони, предложени од осумте со-

вети за развој на планските региони. 

Трансферот на средствата од став 1 на овој член за 

корисниците на проектите –центрите за развој на  

планските региони се спроведува од Раздел 191.01 на 

Министерството за локална самоуправа и од Раздел 

280.01 на Бирото за регионален развој, во износи на 

средства во денари според Табелата бр.2. 

 

Табела бр. 2  

 

Реден 

број 

Буџет на Република 

Македонија за 2019 -Раздел 

Износ на 

средства во 

денари 

1. Од 191.01-Министерство за 

локална самоуправа 

 

162.046.849 

2. Од 280.01 Биро за регионален 

развој 

 

126.700.000 

 Вкупно 288.746.849 

 

Член 6 

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 4 од оваа 

програма, на предлог на Советот за рамномерен регио-

нален развој на Република Македонија, се доделуваат 

на општините во Република Македонија  за финансира-

ње на проекти за развој на подрачјата со специфични 

развојни потреби, определени со акт од Владата на Ре-

публика Македонија. 

Транферот на средствата од став 1 на овој член за 

корисниците на проектите – општините во Република 

Македонија, се спроведува од Раздел 191.01  на Ми-

нистерството за локална самоуправа и од Раздел 280.01 

на Бирото за регионален развој, во износи на средства 

во денари, според Табелата бр.3. 

 

Табела бр.3 

 

Реден 

број 

Буџет на Република 

Македонија за 2019 – Раздел 

Износ на 

средства во 

денари 

1. Од 191.01-Министерство за 

локална самоуправа 

46.299.100 

2. Од 280.01 Биро за регионален 

развој 

36.200.000 

 Вкупно 82.499.100 

 

Член 7 

Средствата од член 2 Табела бр.1 точка 5 од оваа 

програма, на предлог на Советот за рамномерен регио-

нален развој на Република Македонија, се доделуваат 

на општините во Република Македонија  за финансира-

ње на проекти за развој на селата. 

Oпштините со седиште во град обезбедуваат 50% 

учество за реализација на одобрените проекти од сред-

ствата од ставот 1 на овој член. 

Транферот на средствата од став 1 на овој член за 

корисниците на проектите – општините во Република 

Македонија се спроведува од Раздел 191.01 на Минис-

терството за локална самоуправа и од Раздел 280.01  на 

Бирото за регионален развој, во износи на средства во 

денари, според Табелата бр.4. 
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Табела бр.4 

 

Реден 

број 

Буџет на Република 

Македонија за 2019 – Раздел 

Износ на 

средства во 

денари 

1. Од 191.01-Министерство за 

локална самоуправа 

23.149.550 

2. Од 280.01 Биро за регионален 

развој 

18.100.000 

 Вкупно 41.249.550 

 

Член 8 

Средствата од член 2 Табела бр.1  точка 6 од оваа 

програма ќе се користат за исплата на придонесите за 

пензиско-инвалидско и здравствено осигурување за ли-

цата кои имаат стекнато право за плаќање заклучно со 

31 декември 2007 година, согласно член 71 од Законот 

за рамномерен регионален развој (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр.63/07,187/13,43/14,215/15 и 

64/18), и истите продолжуваат да го користат до оства-

рувањето на правото на пензија согласно закон. 

Трансферот на средства од став 1 на овој член се 

спроведува од Раздел 280.01  - Биро за регионален раз-

вој.  
 

Член 9 

Средствата од член 2 Табела бр.1  точки 3, 4 и 5  од 

оваа програма ќе се одобруваат во согласност со ут-

врдените принципи, цели и приоритети на регионални-

от развој во Република Македонија и дефинираните 

мерки, инструменти и средствата за нивна реализација 

утврдени во Стратегијата за регионален развој на Ре-

публика Македонија, програмите за развој на осумте 

плански региони и подзаконските акти за спроведува-

ње на Законот за рамномерен регионален развој. 
 

Член 10 

За спроведувањето на оваа програма ќе се грижат 

Министерството за локална самоуправа и Бирото за ре-

гионален развој,  во согласност со одредбите од Зако-

нот за рамномерен регионален развој. 

 

Член 11 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11630/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

190. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), а во врска со член 16 став (7) од Законот за иг-

ри на среќа и за забавните игри („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 

171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), 

Владата на Република Македонија, на седница, одржа-

на на 15.1.2019 година, донесе  

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА 

СРЕЌА И ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТ-

СКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА  МЛАДИ  И  СПОРТ  ЗА  УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа програма Агенцијата за млади и спорт ќе 

партиципира во реализација на приоритетите кои про-

излегуваат од Програмата за работа на Владата на Ре-

публика Македонија за 2019 година. Средствата ќе се 

насочат за реализација на приоритетни програми со 

кои се остварува јавниот интерес на државата утврден 

во член 22 став 2 од Законот за спортот („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 

18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 

177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 

190/16), при што определба е одржување и модерниза-

ција на националниот систем на натпревари, поддршка 

на националните спортски федерации и реализација на 

проекти на Агенцијата за млади и спорт.  

Средства од Буџетот на Република Македонија за 

2019 година во износ од 50.000.000,00 денари, во раз-

дел 161.01 – Агенцијата за млади  и спорт се определу-

ва да се користат за:  

 

I – a   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт  

Програма 2   

Потпрограма 20 – спорт  

Ставка 463 – Трансфер до невладини организации  
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1. Партиципација за финансирање на националните 

спортски федерации заради обезбедување нивна фун-

кционалност, работа на органите и телата на федераци-

ите и функционирање на националниот спортски сис-

тем Средствата се наменети за партиципација за под-

ршка на функција на органите и телата на федерациите 

и основите на организација на националниот спортски 

систем во Република Македонија за  што се утврдени 

средства во износ од  10.000.000,00 денари.  

2. Партиципација за финансирање на младинските 

рангирани клубови учеснци во националниот спортски 

систем, организиран од националните спортски феде-

рации. одржлив спортски систем на натпревари со кои 

очекуваме квантитативен и квалитативен прогрес, како 

и континуирани тренажни и натпреварувачки актив-

ности на младите од најрана возраст до сениорски ка-

тегории во машка и женска конкуренција во Република 

Македонија за  што се утврдени средства во износ од  

23.000.000,00 денари. 

3. Партиципација за финансирање на стручната ра-

бота во младинските рангирани клубови, учесници во 

националниот спортски систем, организиран од нацио-

налните спортски федерации. Средствата ќе ги намени-

ме за стручните лица активни во младинските рангира-

ни клубови во националните спортски федерации  за 

партиципација  во финансирање на стручната работа 

при реализација на програмските активности, за што се 

утврдени средства во износ од 3.000.000,00 денари. 

4. Партиципација во програмските активности на 

националните спортски федерации за издавачка деј-

ност, за стручна и научна литература од областа на 

спортот, европското и националното спортско право, 

како и меѓународните правила на меѓународните 

спортски асоцијации, за  што се утврдени средства во 

износ од  1.000.000,00 денари. 

5. Партиципација за финансирање на програми на 

националните спортски федерации за борбата против 

допингот во спортот. Средствата се наменети за спро-

ведување допинг контроли и управување со резултати-

те од извршените допинг контроли, како и за исполну-

вање на обврските утврдени во меѓународните кон-

венции за борба против допингот во спортот за  што се 

утврдени средства во износ од  1.000.000,00 денари. 

6. Партиципација за финансирање на Проектот - 

млади спортски надежи, селекција, рана спортска спе-

цијализација и двојна кариера на млади спортисти, за  

што се утврдени средства во износ од    6.000.000,00 

денари. 

7. Партиципација за финансирање на проекти на на-

ционалните спортски федерации за поддршка на учес-

твото на жената во спортот, како во тренажниот про-

цес, рекреативните активности, така и во насока на неј-

зино зголемено учество како тренер, судија или како 

креатор на работата на органите и телата во клубовите, 

федерациите и националните асоцијации за  што се ут-

врдени средства во износ од  2.000.000,00 денари. 

8. Партиципација за финансирање на проекти за 

поддршка на спортот на лица со пречки во развојот и 

посебни потреби, за  што се утврдени средства во из-

нос од 1.000.000,00 денари. 

9. Партиципација во програмски активности на на-

ционални спортски федерации за поддршка и развој на 

спортот за сите и услови за спортување на спортските 

ветерани и возрасните граѓани, за  што се утврдени 

средства во износ од 1.000.000,00 денари.  

10. Партиципација за поддршка на националните 

спортски федерации за набавка на  опрема за екипи, 

репрезентации и поединци за учество на европски и ре-

гионални првенства за што се утврдени средства во из-

нос од  2.000.000,00 денари. 
 
I – б   Раздел 161.01 – Агенција за млади и спорт 

Програма 2 

Потпрограма 20 – спорт 

Ставка 464 – Разни трансфери 

 

 

 

 

 

 

1. Партиципација за финансирање програми за под-

дршка на талентирани млади спортисти и поддршка на 

програмските активности за рана спортска специјали-

зација. Средствата се наменети за партиципација за 

поддршка и промоција на проекти на националните 

спортски федерации за унапредување на спортот кои 

ќе промовираат и реализираат активности за откри-

вање, рана спортска специјализација и грижа за млади 

талентирани спортисти во повеќе спортови. Во 2019 

година, приоритет имаат развојот на училишниот 

спорт, реализацијата на спортски кампови организира-

ни за талентирани млади спортисти од страна на наци-

оналните спортски федерации за  што се утврдени 

средства во износ од  9.700.000,00денари. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11108/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

191. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за спортот 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 

66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 

138/14,  177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 

и 190/16) и член 41 став 3 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18), Владата на Република Македонија, на седница, 

одржана 15.1.2019 година, донесе  

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Со планираните средства во оваа програма ќе се 

реализираат приоритетни активности со кои се оства-

рува јавниот интерес на државата утврдени во член 22 

став 2 од Законот за спортот („Службен весник на Ре-
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публика Македонија” бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 

51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14,  177/14, 

72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), при 

што определба е одржување на националниот систем 

на натпревари и учество на националните тимови и 

спортистите поединци во рамки на меѓународните нат-

превари, одржување меѓународни спортски натпревари 

и манифестации во Република Македонија, научна под-

дршка на спортот и реализација на проекти од областа 

на спортот.  

Согласно утврдените средства од Буџетот на Репуб-

лика Македонија за 2019 година, во раздел 161.01 – 

Агенцијата за млади  и спорт се определува истите да 

се користат за:  

I. Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународен 

програма, ставка 463 – Трансфер до невладини 

организации за кои се утврдени средства во износ од 

24.822.000,00 денари.  

 

I. Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт 

Програма 4  

Потпрограма 40 - Меѓународна програма  

Ставка 463 - Трансфер до невладини организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Партиципација за финансирање на меѓународни 

програми на националните спортски федерации. Пла-

нирана е партиципација во реализацијата на програми-

те на националните  спортски  федерации за  учество  

во меѓународниот систем на натпревари.  

Во  2019 година, наши спортисти, национални ти-

мови и спортски клубови  ќе настапат  во рамки на ре-

гионални првенства, европски и светски првенства, ку-

пови, отворени првенства и друг вид меѓународни нат-

превари за што се утврдени средства во износ од 

14.822.000,00 денари. 

2. Партиципација за финансирање на традиционал-

ни меѓународни спортски натпревари и манифестации. 

Планирана е партиципација за реализација на програ-

мите на националните спортски федерации за органи-

зација на традиционални меѓународни спортски нат-

превари и манифестации. Во Република Македонија се 

одржуваат поголем број традиционални спортски нат-

преварии и манифестации во повеќе спортови. Некои 

од нив се дел од Календарите за натпревари на меѓуна-

родните спортски асоцијации,  со што   се валоризира и 

нивната вредност и значење, за што се утврдени сред-

ства во износ од 4.700.000,00 денари. 

3. Партиципација за научна поддршка на спортот за 

изведување на фундаментални истражувања во сите 

сегменти на дејноста спорт. Планирани се развојни и 

апликативни проекти од јавен и локален интерес за на-

ционалниот и врвниот спорт, спортските клубови, учи-

лишните спортски клубови, националните спортски 

федерации и меѓународните спортски асоцијации – Ин-

ститут за спорт за што се утврдени средства во износ 

од 1.000.000,00 денари.  

4. Партиципација за подготовки на спортисти од 

Република Македонија за учество на Летните Олим-

писки Игри – Токио  2020. Планирана е партиципација 

за реализација на програмите на националните спорт-

ски федерации за подготовки на евидентните кандида-

ти за учество на Летните  Олимписки Игри – Токио 

2020, за што се утврдени средства во износ од 

2.300.000,00 денари. 

5. Партиципација за организација на европски и 

светски првенства  во Република Македонија. Планира-

на е партиципација за реализација на програмите на на-

ционалните спортски федерации за организација на ев-

ропски и светски првенства во Република Македонија 

за што се утврдени средства во износ од 2.000.000,00 

денари. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-11109/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

192. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2019 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” 

бр.238/18),   Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ  

ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I. Со оваа програма се уредува финансирањето за 

изградба, опремување и одржување на објекти за соци-

јална заштита и домови за стари лица за 2019 година, 

вкупните средства потребни за извршување на оваа 

програма во целина и изворот на средствата. 

Средствата за реализација на оваа програма во вку-

пен износ од 23.800.000 денари се обезбедени од Буџе-

тот на Република Македонија за 2019 година, Раздел 

150.01 - Министерство за труд и социјална политика, 

Потпрограма 4А - Изградба, опремување и одржување 

на објекти за социјална заштита и домови за стари лица 

и ќе се користат за следните намени:  



 Стр. 46 - Бр. 15                                                                                   23 јануари 2019 
 

- изведување на градежни работи за реконструкција на 

Центар за лица  жртви на семејно насилство Гази Баба, 

- набавка, испорака и монтажа на опрема за Центар 

за лица  жртви на семејно насилство  Гази Баба, 

- изведување на градежни работи за адаптација на 

простор за Станбена единица за организирано живеење 

со поддршка за лица со интелектуална попреченост од 

ЈУ Специјален Завод Демир Капија, во  с. Корешница -  

Општина Демир Капија,  

- набавка, испорака и монтажа на опрема за Станбе-

на единица за организирано живеење со поддршка за 

лица со интелектуална попреченост од ЈУ Специјален 

Завод Демир Капија, во  с. Корешница -  Општина Де-

мир Капија.  
 
II. Во 2019 година, со средствата од Потпрограма 

4А - Изградба, опремување и одржување на објекти за 

социјална заштита и домови за стари лица,  ќе се изми-

рат и обврски за капитални инвестиции за објекти за 

социјална заштита и домови за стари лица за проекти 

започнати во 2018 година. 
 
III. Следење на спроведувањето на оваа програма 

врши Министерството за труд и социјална политика и 

за истото доставува извештај до Владата на Република 

Македонија, на секои шест месеци.  
 
IV. Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 44-11191/1-18 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

193. 

Врз основа на член 26 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

238/18) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА 

РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ 

 

I 

Со оваа програма ќе се реализираат активности за 

поддршка на домашен туризам за работници со ниски 

приходи.  

Средствата за реализација на оваа програма се ут-

врдени со Буџетот на Република Македонија за 2019 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 238/18) Раздел 100.01 – Министерство за економија, 

ПотпрограмаДО –Поддршка на домашен туризам за ра-

ботници со ниски приходи, ставка 464 – Разни тран-

сфери, во износ од 20.000.000,00 денари. 

 

II 

Средствата од делот I од оваа програма ќе се корис-

тат за поддршка на домашен туризам за работници со 

ниски приходи. 

Министерството за економија со цел за надминува-

ње на ефектите на социјалната исклучивост на лица со 

ниски примања и стимулирање на развојот на туризмот 

во Република Македонија вон туристичката сезона ор-

ганизира одмор на работници со ниски приходи чии 

месечни примања во семејството не го надминуваат не-

то износот од 22.000,00 денари. Одморот ќе биде орга-

низиран во угостителските објекти за сместување во  

туристички центри на Република Македонија, надвор 

од местото на живеење на лицето-подносителот на ба-

рањето, во период од не повеќе од пет дена. 

Министерството за економија објавува Јавен повик 

за пријавување на интерес на угостителските објекти за 

сместување во туристичките центри во Република Ма-

кедонија  кои се заинтересирани за учество во првиот 

квартал од 2019 година во два дневни весници и веб 

страната на Министерството за економија. Врз основа 

на доставените пријави за интерес, Министерството за 

економија утврдува Листа на угостителските објекти за 

сместување во туристички центри на Република Маке-

донија  во кои  работниците со ниски приходи ќе мо-

жат да го реализираат одморот. 

 

III 

Министерството за економија ќе објави Јавен повик 

за организирање на одмор на работници со ниски при-

ходи кои ќе пријават интерес за користење на  средства 

за организиран одмор, во два дневни весници и веб 

страната на Министерството за економија. 

Едно лице може да поднесе само едно барање за доби-

вање на потврда за одмор на работници со ниски приходи. 

За учество по Јавниот повик работниците со ниски 

приходи - баратели до Министерството за економија 

треба да достават: 

- пополнет образец на барање за добивање на пот-

врда за одмор на работници со ниски приходи 

- потврда од работодавецот за висината на исплате-

на плата на барателот и на членовите на потесното се-

мејство во последните три месеци кои заедно со него 

ќе го користат одморот, 

- фотокопија од лична карта или патна исправа за 

барателот и членовите на потесното семејство кои за-

едно со него ќе го користат одморот, 

- доказ за членовите на потесното семејство (извод 

од венчани, потврда за развод или умреница за член од 

семејството) 

- изјава дека барателот лично или со членовите на 

потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го 

користат одморот.  

- Изјава дека барателот морално, материјално и 

кривично одговара за внесените податоци (личните по-

датоци и финансиските средства) во изјавата, потпиша-

на од барателот. 

Образецот на барањето за добивање на потврда за 

одмор на работници со ниски приходи може да се по-

дигне во архивата на Министерството за економија или 

да се обезбеди преку интернет страната на министер-

ството: www.economy.gov.mk.  

Барањето за добивање на потврда за одмор на ра-

ботници со ниски приходи се поднесува на образец, во 

А-4 формат, на хартија во бела боја.  
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Барањето за добивање на потврда за одмор на работ-

ници со ниски приходи ги содржи следните податоци:  

- орган до кој се поднесува барањето,  

- наслов на барањето,  

- поле за име и презиме на барателот, 

- поле за име и презиме за членовите од потесното 

семејство на барателот, 

 - поле за ден, месец и година на раѓање, 

- поле за место на раѓање, 

- поле за адреса на живеење, 

- поле за регистарски број на лична карта и наслов 

на органот кој го издава 

- поле за ЕМБГ на  барателот,  

- поле за контакт телефон, 

- поле за угостителски објект за сместување од лис-

тата на објекти 

- датум и место,  

- потпис на подносителот на барањето.  

Формата и содржината на барањето за добивање на 

потврда за одмор на работници со ниски приходи се 

дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа прог-

рама. 

Изјавата дека барателот лично или со членовите на 

потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го 

користат одморот се поднесува на образец, во А-4 фор-

мат, на хартија во бела боја.  

Изјавата дека барателот лично или со членовите на 

потесното семејство кои се наведени во барањето ќе го 

користат одморот ги содржи следните податоци: во 

горниот дел стои грбот на Република Македонија, под 

него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во централниот дел 

стои ИЗЈАВА, под него се впишува името и презиме, 

датум и место на раѓање на лицето кое поднело барање 

и членовите на неговото потесно семејство, место на 

живеење на лицето кое поднело барањето, во долниот 

лев агол се впишува местото и датумот на поднесување 

на изјавата а во долниот десен агол има место за пот-

пис на лицето кое поднело барање за добивање на пот-

врда за одмор на работници со ниски приходи. 

Формата и содржината на изјавата дека барателот 

лично или со членовите на потесното семејство кои се 

наведени во барањето ќе го користат одморот се даде-

ни во Прилог 2 кој е составен дел на оваа програма. 

 

IV 

За спроведување на Јавниот повик за  организиран 

одмор за работници со ниски приходи,се формира ко-

мисија од страна на министерот за економија, која ќе 

биде составена од три члена и нивни заменици од ре-

дот на вработените во Министерството за економија. 

Комисијата по пристигнувањето на сите барања за за 

добивање на потврда за одмор на работници со ниски 

приходи доставени за времетраењето на Јавниот оглас, 

со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати 

барања и ќе изготви Листа за баратели кои имаат уред-

на и комплетна документација која заедно со извешта-

јот ја доставува до министерот за економија. 

Работниците со ниски приходи-баратели кои не 

доставиле уредна и комплетна документација нема да 

бидат утврдени во Листата на баратели. 

Листата на баратели кои доставиле уредна и ком-

плетна документација се објавува на веб страната на 

Министерството за економија најдоцна седум дена од 

денот на утврдувањето на Листата на баратели. 

На работниците со ниски приходи – баратели,кои се 

утврдени во Листата на баратели, Министерството за еко-

номија им издава Потврда за користење на средства за ор-

ганизиран одмор во износ од 15.000,00 денари. 

Потврдата за користење на средства за организиран 

одмор се издава по принципот “прв дојден прв услужен“. 

Потврдата за користење на средства за организиран 

одмор може да се користи само од работникот на кој 

му е издадена заедно со членовите на неговото потесно 

семејство кои се наведени во барањето за добивање на 

потврда за одмор на работници со ниски приходи. 

 

Потврдата за користење на средства за  организи-

ран одмор се издава на образец во А4 формат на харти-

ја во бела боја.  

Потврдата за користење на средства за организиран 

одмор содржи: во горниот дел стои грбот на Република 

Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во 

централниот дел стои називот на Потврдата: „ПОТ-

ВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИ-

ЗИРАН ОДМОР”, под него се впишува името и пре-

зиме, датум и место на раѓање на лицето кое поднело 

барање и членовите на неговото потесно семејство, 

место на живеење на лицето кој го поднел барањето, 

датум на поднесување на барањето, во долниот лев 

агол се впишува местото и датумот на издавање на пот-

врдата и евидентен број, а во долниот десен агол има 

место за потпис на министерот за економија.  

Формата и содржината на Потврдата за користење 

на средства за организиран одмор се дадени во Прилог 

3 кој е составен дел на оваа програма. 
 

V 

Угостителските објекти од Листата на угостителски 

објекти за сместување во кои работниците со Потврда-

та за користење на средства за организиран одмор, го 

реализирале одморот, до Министерство за економија 

треба да го достават оригиналот од Потврдата за ко-

ристење на средства за организиран одмор заедно со 

фактура за наплата на средствата за реализираниот од-

мор, најдоцна до 15.12.2019 година. 

 

VI 

Министерството за економија, заклучно со 

31.3.2020 година до Владата на Република Македонија 

ќе достави извештај со финансиски показатели за реа-

лизација на оваа програма. 

 

VII 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во„Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 45-210/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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194. 

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 
ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТ-
СКА  ЕФИКАСНОСТ  ВО  ДОМАЌИНСТВАТА  ЗА 

2019 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се утврдува начинот, условите, 

критериумите и постапката за распределба на средства 
од Буџетот на Република Македонија за 2019 година- 
потпрограма 32 – Развој на енергетиката,  ставка 464 – 
Разни трансфери, наменети за поттикнување на енер-
гетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година.  

 
II 

Средствата од дел I на оваа програма во вкупен из-
нос од 50.000.000, 00 денари ќе се користат за следните 
мерки: 

1. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи во 
домаќинствата до 30 %, но не повеќе од 15.000 денари 
по домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 
5.000.000 денари,  

2. надоместување на дел од трошоците за купени и 
вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во дома-
ќинствата до 50 %, но не повеќе од 25.000 денари по 
домаќинство за 2019 година, во вкупен износ од 
25.000.000 денари и 

3.  надоместување на дел од трошоците за купување 
печки на пелети со линеарна распределба по дома-
ќинство, во зависност од пристигнатиот број на барања 
кои ги исполнуваат условите од точка 1 од дел V, но не 
повеќе од 25.000 денари по домаќинство за 2019 го-
дина, во вкупен износ од 20.000.000 денари. 

Средствата од Буџетот на Република Македонија 
наменети за програмата, ги распоредува Министер-
ството за економија. 

 
III 

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и 
вградени сончеви термални колекторски системи од дел II 
точка 1 од оваа програма ќе го остварат лицата кои: 

а) го немаат искористено правото на поврат на дел 
од средствата за обезбедување и вградување на сонче-
ви термални колекторски системи во својот дом врз ос-
нова на претходните јавни огласи на Министерството 
за економија за надоместување на дел од трошоците за 
купени и вградени сончеви термални колекторски сис-
теми објавени во 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 и 2018 година и 

б) имаат купено и вградено во своите домови колек-
торски систем на начин кој ќе биде утврден во Јавниот ог-
лас, што се докажува со следната документација: 

- пополнет образец за барање кој може да се подиг-
не во архивата на Министерството за економија или да 
се обезбеди преку интернет страната на министер-
ството: www.economy.gov.mk, 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

сончев термален колекторски систем,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка (во период ут-

врден во Јавниот оглас) 

- изјава заверена на нотар дека барателот го нема 

искористено правото на поврат на дел од средствата за 

обезбедување и вградување на сончев термален колек-

торски систем врз основа на претходните Јавни огласи 

на Министерството за економија во 2007,  2009, 2011, 

2012, 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017 и 2018 година (обра-

зецот на изјавата ќе може да се подигне во архивата на 

Министерството за економија или да се обезбеди преку 

интернет страната на министерството:  

www.economy.gov.mk) 

в) барањето за искористување на правото на надо-

месток на дел од трошоците, заедно со потребната до-

кументација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН 

ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј 

Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје. 

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои 

ќе бидат утврдени во Јавниот оглас. 

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоци за вградувањето на соларниот 

колектор (фискална сметка или фактура со извод од де-

ловна банка во период утврден  во Јавниот оглас), ис-

тите ќе му бидат земени во предвид при утврдување на 

надоместокот. 
Едно лице, односно едно домаќинство може да под-

несе само едно барање за добивање на надоместок. 
Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен“.  
За датум на пристигање на барањето се смета дату-

мот на пристигнување  и заведување во евиденцијата 
на архивата на Министерството за економија најдоцна 

до 15:30 часот истиот работен ден. 
2. Постапката за реализација на мерката од дел II точ-

ка 1 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин: 
а) Министерството за економија во вториот квартал 

од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни 
весници и истиот ќе биде отворен до крајот на вориот 
квартал од 2019 година. 

б) За спроведување на активностите за реализација 
на мерката од дел  II точка 1 од оваа програма министе-
рот за економија ќе формира Комисија од три члена и 
нивни заменици.  

в)  Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-
тоста на условите за надоместување на дел од трошо-
ците од мерката од дел  II точка 1 од оваа програма и 

на министерот за економија ќе му предложат донесува-
ње на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Министерството за економија го задржува правото да 
изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-
на и комплетна документација неможе да остварат на-
домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците од мерката од дел  II точка 1 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на донесено решение 
од министерот за економија, се до искористување на 
предвидените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за оваа намена.  
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Листата на баратели кои го остваруваат правото на 

надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-

терството за економија.  

 

IV 

1. Надоместокот на дел од средствата за купени и 

вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци од дел  II 

точка 2 од оваа програма ќе го остварат лицата кои: 

a) го немаат искористено правото на поврат на дел 

од средствата за обезбедување и вградување на ПВЦ 

или алуминиумски прозорци во својот дом врз основа 

на претходните јавни огласи на Министерството за 

економија објавени во 2017 и 2018 година и 

б)  имаат купено и вградено во своите домови колек-

торски систем на начин кој ќе биде утврден во Јавниот ог-

лас, што се докажува со следната документација: 

- пополнет образец за барање кој може да се подиг-

не во архивата на Министерството за економија или да 

се обезбеди преку интернет страната на министер-

ството: www.economy.gov.mk, 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

ПВЦ или алуминиумски прозорци,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка (во период ут-

врден  во Јавниот оглас) 

- изјава заверена на нотар дека барателот го нема 

искористено правото на поврат на дел од средствата за 

обезбедување и вградување на ПВЦ или алуминиумски 

прозорци врз основа на претходните јавни оглас на 

Министерството за економија објавени во 2017 и 2018 

година (образецот на изјавата ќе може да се подигне во 

архивата на Министерството за економија или да се 

обезбеди преку интернет страната на министерството: 

www.economy.gov.mk) 

- фотографии во боја од секој дрвен прозорец кој се 

заменува во домот  и фотографии во боја од секој ПВЦ 

или алуминиумски прозорец кој се вградува во домот 

(пред и потоа). 

в) барањето за искористување на правото на надо-

месток на дел од трошоците, заедно со потребната до-

кументација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН 

ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј 

Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје. 

г)  ги исполнуваат дополнителните критериуми кои 

ќе бидат утврдени во Јавниот оглас. 

Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 

направените трошоци за вградувањето на ПВЦ или 

алуминиумски прозорци (фискална сметка или фактура 

со извод од деловна банка во период утврден  во Јавни-

от оглас), истите ќе му бидат земени во предвид при 

утврдување на надоместокот.  

Едно лице, односно едно домаќинство може да под-

несе само едно барање за добивање на надоместок. 

Доделувањето на надоместокот ќе се врши по 

принципот „прв дојден прв услужен’’. 

За датум на пристигање на барањето се смета дату-

мот на пристигнување  и заведување во евиденцијата 

на архивата на Министерството за економија најдоцна 

до 15:30 часот истиот работен ден. 

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точ-

ка 2 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин: 

а) Министерството за економија во вториот квартал 

од 2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни 

весници и истиот ќе биде отворен до крајот на вориот 

квартал од 2019 година. 

б) За спроведување на активностите за реализација 

на мерката од дел II точка 2 од оваа програма министе-

рот за економија ќе формира Комисија од пет члена и 

нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-

тоста на условите за надоместување на дел од трошо-

ците од мерката од дел II точка 2 од оваа програма и на 

министерот за економија ќе му предложат донесување 

на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Министерството за економија го задржува правото да 

изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уред-

на и комплетна документација неможе да остварат на-

домест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 

од трошоците од мерката од дел II точка 2 од оваа 

програма  ќе се врши врз основа на донесено решение 

од министерот за економија, се до искористување на 

предвидените средства во Буџетот на Република Маке-

донија за оваа намена.  

Листата на баратели кои го остваруваат правото на 

надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-

терството за економија.  

 

V 

1. Надоместокот на дел од средствата за купување 

печки на пелети од дел II точка 3 од оваа програма ќе 

го остварат лицата кои: 

a) досега не користеле средства од Буџетот на Ре-

публика Македонија за купување печки на пелети во 

својот дом и 

б) имаат купено во своите домови печки на пелети 

во периодот од 01 јануари 2019 година до завршување 

на Јавниот оглас, што се докажува со следната доку-

ментација: 

- пополнет образец за барање кој може да се подиг-

не во архивата на Министерството за економија или да 

се обезбеди преку интернет страната на министер-

ството: www.economy.gov.mk. 

- доказ во оригинал дека е извршено купувањето на 

печки на пелети,  и тоа: 

- фискална сметка, или  

- фактура со извод од деловна банка (со датум  од 1 

јануари 2019 година до завршување на Јавниот оглас)      

 - изјава заверена на нотар дека барателот досега 

нема искористено средства од Буџетот на Република 

Македонија за купување на печки на пелети (образецот 

на изјавата ќе може да се подигне во архивата на Ми-

нистерството за економија или да се обезбеди преку 

интернет страната на министерството:  

www.economy.gov.mk). 

в) барањето за искористување на правото на надо-

месток на дел од трошоците, заедно со потребната до-

кументација, по пошта ќе го достават во ЗАТВОРЕН 

ПЛИК до Министерство за економија на адреса „Јуриј 

Гагарин“ бр.15, 1000 Скопје. 

г) ги исполнуваат дополнителните критериуми кои 

ќе бидат утврдени во Јавниот оглас. 
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Доколку купувачот достави доказ во оригинал за 
направените трошоци за купување на печки на пелети 
(фискална сметка или фактура со извод од деловна 
банка со датум  од 01 јануари 2019 година до завршу-
вање на Јавниот оглас), истите ќе му бидат земени во 
предвид при утврдување на надоместокот. 

Едно лице, односно едно домаќинство може да под-
несе само едно барање за добивање на надоместок. 

За датум на пристигање на барањето се смета дату-
мот на пристигнување  и заведување во евиденцијата 
на архивата на Министерството за економија најдоцна 
до 15:30 часот истиот работен ден. 

2. Постапката за реализација на мерката од дел II точ-
ка 3 од оваа програма ќе се одвива на следниот начин: 

а) Министерството за економија во третиот квартал од 
2019 година ќе распише јавен оглас во два дневни весници 
и истиот ќе биде отворен во времетраење од 30 дена. 

б) За спроведување на активностите за реализација 
на мерката од дел II точка 3 од оваа програма министе-
рот за економија ќе формира Комисија од три члена и 
нивни заменици.  

в) Комисијата ќе има за цел да ја утврди исполне-
тоста на условите за надоместување на дел од трошо-
ците од мерката од дел II точка 3 од оваа програма  и 
на министерот за економија ќе му предложат донесува-
ње на решенија за исплата на утврдениот надоместок. 

Министерството за економија го задржува правото да 
изврши посета во домаќинствата кои ќе поднесат барање. 

Лицата кои имаат поднесено барање, а немаат уредна и 
комплетна документација неможе да остварат надомест. 

Исплатата на средствата за надоместување на дел 
од трошоците од мерката од дел II точка 3 од оваа 
програма ќе се врши врз основа на донесено решение 
од министерот за економија, се до искористување на 
предвидените средства во Буџетот на Република Маке-
донија за оваа намена.  

Листата на баратели кои го остваруваат правото на 
надомест ќе биде објавена на веб страната на Минис-
терството за економија.  

 
VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-11580/1 Заменик на претседателот 

15 јануари 2019 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

195. 
Врз основа на член 6 став (1) точка д), член 173 став 

(2), член 176, член 178 и член 181 од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во 
врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 
Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-
лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-
рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-
публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 
Обединетите нации за привремена администрација на 
Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-
ловна област ратификувана со Законот за ратификација 
на Мултилатералната спогодба („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), министерот 
за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР И ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИ-

ЦЕ ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ НА 

ВОЗДУХОПЛОВИ, НИВНА ГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ  

И ПЛОВИДБЕНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на надзор и посеб-

ните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши 

инспекциски работи на воздухоплови, нивна градба, 

одржување и пловидбеност.  

 

Член 2 

Надзорот од член 1 на овој правилник се врши над:  

- воздухоплови, мотор, елиса, падобран и опрема на 

воздухоплов; 

- организации за проектирање, градба и измена на 

воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, 

техничка контрола на градбата и изработка на тех-

ничко-технолошка документација; 

- организации за одржување и техничка контрола на 

одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса, падобран и 

опрема на воздухоплов, изработка на техничко-техно-

лошка документација за одржувањето; 

- стручен персонал кој врши работи кои вклучуваат 

проектирање, градба, одржување и пловидбеност на 

воздухоплов и 

- други работи, средства, опрема и документација 

согласно ЕУ Регулативите од член 13 од овој правил-

ник. 

 

Член 3 

(1) При спроведувањето на одредбите на овој пра-

вилник, одделни изрази го имаат следното значење: 

1) EASA е Европска агенција за безбедност во воз-

духопловството;  

2) Национална воздухопловна власт, надлежен ор-

ган, надлежен орган на земјите членки се толкуваат, 

ако е применливо, како Агенција за цивилно воздухоп-

ловство (во понатамошниот текст: Агенција) и 

3) „Надзор“ е инспекција (на земја/во воздух), прег-

лед и друга формална активност која се врши од страна 

на надлежен орган со цел да се провери и следи испол-

нетоста на пропишаните услови, односно стандарди 

при спроведување на надзор на пловидбеноста на воз-

духоплови, нивната градба и одржувањето. 

(2) Поимите "Заедница (Community)", "Право на за-

едницата (Community Right)", "Договор за воспоставу-

вање на Европската заедница (Treaty establishing the 

European Community)", "Службен весник на Европска-

та унија (Official Journal of the European Union)", 

"Земја–членка (Member State)" употребени во ЕУ Регу-

лативите од член 13 на овој правилник се читаат сог-

ласно точките 2 и 3 од Анексот II на Мултилатералната 

спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји 

членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Ре-

публика Бугарија, Република Хрватска, Република Ма-

кедонија, Република Исланд, Република Црна Гора, 
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Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и 

Мисијата на Обединетите нации за привремена адми-

нистрација на Косово за основање на Европската заед-

ничка воздухопловна област ратификувана со Законот 

за ратификација на Мултилатералната спогодба 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 

и 98/09).  

(3) Другите поими при спроведување на одредбите 

на овој правилник ќе го имаат значењето утврдено во 

ЕУ Регулативите од став (2) на овој член доколку пои-

наку не е утврдено со ставовите (1) и (2) на овој член. 

 

Член 4 

(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата вос-

поставува и одржува систем за управување, согласно 

прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и 

правила.  

(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа: 

- Упатства со процедури за работа,   

- Програми за надзор, 

- вработени кои треба да бидат квалификувани за 

вршење на надзорот и 

- простории, опрема и средства за вршење на надзо-

рот и др. 

 

Член 5 

(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за над-

зор која се изготвува од страна на надлежните воздухоп-

ловни инспектори за областите кои се предмет на надзор. 

(2) Програмата за надзор содржи планирани над-

зорни активности (најавени и ненајавени) кои треба да 

се преземат во определен временски циклус. 

(3) При изготвувањето на Програмата за надзор и 

утврдувањето на обемот на надзорните активности се 

земаат во предвид специфичностите и комплексноста 

на предметот на надзор, резултатите од претходните 

надзори и безбедносните препораки. 

 

Член 6 

(1) Надзорот од член 1 на овој правилник го спрове-

дуваат воздухопловни инспектори на Агенцијата од 

член 14 на овој правилник и истиот има за цел утврду-

вање на реалната фактичка состојба и исполнетост на 

пропишаните услови преку: 

- проверка на соодветни податоци, документи, про-

цедури и слично, 

- барање на усни објаснувања или изјави,  

- проверка на соодветни простории, опрема и сред-

ства за работа и 

- користење на соодветна опрема неопходна за из-

вршување на надзорот. 

(2) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба да 

ги попречуваат воздухопловните инспектори во вршење-

то на надзорните активности и без одлагање треба да им 

ги достават потребните информации, податоци, материја-

ли кои се потребни за извршување на надзорот. 

 

Член 7 

(1) Воздухопловните инспектори го вршат надзорот 

согласно претходно изготвени листи за проверка  соод-

ветно на предметот на надзорот. 

(2) Листите за проверка овозможуваат детална про-

верка на пропишаните услови за предметот на надзор. 

Тие треба да бидат ажурирани согласно важечките про-

писи од страна на надлежните воздухопловни инспек-

тори.   

 

Член 8 

Доколку воздухопловниот инспектор по извршени-

от надзор утврди дека нема повреда на законите и дру-

гите прописи од областа на воздухопловството од стра-

на на предметот на надзор, истото го констатира во за-

писник кој го доставува до субјектот на надзор.  

 

Член 9 

(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време 

на извршување на надзорот утврди дека е повреден за-

конот или другите прописи од областа на воздухоплов-

ството над чие спроведување се врши надзор, подгот-

вува записник во кој се опишува констатираната сос-

тојба, дава детален опис на забелешките, барање за 

доставување на план со предлог корективни мерки за 

затварање на забелешките во определен рок и други 

информации кои се однесуваат на предметот на надзор. 

(2) Записникот се составува во рок од пет работни 

дена од денот на извршувањето на надзорот во три 

примероци од кои еден се доставува до субјектот на 

надзорот, еден за воздухопловниот инспектор и еден за 

Агенцијата. 

(3) Субјектот на надзор има право да даде забелеш-

ка и/или коментари при изготвувањето на записникот 

со образложение за причините за тоа. 

(4) Во Упатствата со процедури за работа од член 4 

став (2) алинеја 1 на овој правилник, се утврдува внат-

решната организираност на Агенцијата при вршењето 

на инспекциските надзори, содржината на листите за 

проверка (checklists), формата и начинот за изготвува-

ње на записникот и се утврдува системот за категори-

зацијата на утврдените забелешки и чување и еви-

денција на податоци и докази од инспекциски надзор.  

(5) При изготвувањето на документите од став (1) 

на овој член Агенцијата се придржува кон насоките и 

упатствата содржани во Одлуката 2012/020/R на из-

вршниот директор на EASA од 30 октомври 2012 го-

дина, која содржи прифатливи начини за усогласување 

(Acceptable Means of Compliance – AMC) и упатства за 

примена (Guidance Material – GM) за издавање на уве-

рениjа за пловидбеност и уверениjа за заштита на жи-

вотната средина на воздухоплови и за составните де-

лови, деловите и уредите на воздухопловите и за изда-

вање на уверенија на проектни и производни организа-

ции, и сите нејзини измени кои се објавени на интернет 

страната на EASA и Одлуката 2015/029/R на извршни-

от директор на EASA која ги содржи прифатливите на-

чини на усогласување (Acceptable Means of Compliance 

- АMC) и упатства за примена (Guidance Material) во 

поглед на одржување на постојана пловидбеност и во 

поглед на условите за стручно оспособување, про-

верки, дозволи и овластувања на воздухопловно-тех-

ничкиот персонал за одржување на воздухоплови вклу-

чувајќи ги и сите измени и дополнувања на таа одлука 

кои се објавени на интернет страната на EASA.  
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Член 10 

(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот 

инспектор, субјектот на надзор во определен рок доста-

вува план со предлог корективни мерки и рокови за 

нивно реализирање со цел отстранување на утврдените 

забелешки.  

(2) Предлог корективните мерки и роковите за нив-

но реализирање од став (1) на овој член треба да се 

прифатат/одобрат од страна на Агенцијата. 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не 

постапи по записникот или не ги преземе корективните 

мерки во утврдените рокови, Агенцијата донесува ре-

шение согласно член 182 од Законот за воздухоплов-

ство со кое може да нареди или забрани определени ак-

тивности и/или да ги суспендира, ограничи и/или пов-

лече важечките исправи, да упати на вонредна провер-

ка и/или да поведе прекршочна постапка согласно ва-

жечките прописи. 

 

Член 11 

(1) Воздухопловниот инспектор кога ќе утврди пов-

реда на прописите и постоење на небезбедна состојба 

која бара итно отстранување, може да изрече усна на-

редба.  

(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухоп-

ловниот инспектор треба наредбата да ја достави на 

писмено со решение на директорот на Агенцијата, до 

субјектот на надзор во рок од три дена од денот на нив-

ното изрекување. 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не 

постапи по усната наредба на воздухопловниот инспек-

тор, се постапува согласно член 10 став (3) на овој пра-

вилник. 

 

Член 12 

Доколку воздухопловниот инспектор за време на 

извршување на надзорот утврди постоење на непосре-

дна опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот 

од поголема вредност или кога е во прашање заштита 

на друг вид на јавен интерес, директорот на Агенцијата 

издава оперативна директива или наредба за безбед-

ност во согласност со член 9-д став (1) алинеја 11 од 

Законот за воздухопловство. 

 

Член 13 

Покрај одредбите од членовите 8, 9, 10, 11 и 12 на 

овој правилник, начинот, правилата и посебните усло-

ви за вршење на надзор над техничкото одржување на 

воздухоплови и нивни компоненти, уреди и опрема, на 

управувањето со континуирана пловидбеност на возду-

хоплови и на производителите на воздухоплови, нивни 

компоненти, уреди и опрема се утврдени со Регулати-

вата (ЕУ) бр.1321/2014 на Комисијата од 26 ноември 

2014 година за постојана пловидбеност на воздухопло-

ви и воздухопловни производи, делови и уреди и за 

одобрување на организации и персонал вклучен во 

овие задачи, изменета и дополнета со Регулативите 

(ЕУ) бр.2015/1088 и 2015/1536, кои се дадени во При-

лозите 1, 2 и 3 на Правилникот за начинот на одржува-

ње и техничка контрола на одржувањето на воздухоп-

лов, мотор, елиса, падобран и опрема на воздухоплов, 

изработка на техничко-технолошка документација за 

одржувањето и посебните услови во однос на потреб-

ниот персонал, опремата и другите посебни услови не-

опходни за безбедно и уредно работење, како и фор-

мата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, 

продолжување, обновување и промена на уверението 

за исполнување на условите за одржување на возду-

хоплови, и со  Регулативата (ЕУ) бр.748/2012 на Коми-

сијата од 3 август 2012 година за утврдување на прави-

ла за спроведување за издавање на уверение за пловид-

беност и заштита на животната средина и за воздухоп-

лови и сродни производи, делови и уреди за пловидбе-

ност, како и за издавање на уверение на проектантски и 

производствени организации, изменета и дополнета со 

Регулативата (ЕЗ) бр. 7/2013, Регултивата (ЕЗ) бр. 

69/2014, Регултивата (ЕЗ) бр. 2015/1039 и Регулативата 

(ЕЗ) бр. 2016/5, дадени во Прилог 1 на Правилникот за 

посебните услови за проектирање, градба и измена на 

воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, 

техничка контрола на градбата и изработка на тех-

ничко-технолошка документација, техничките услови 

за пловидбеност, испитување за оцена на сообразност, 

начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, 

како и формата, содржината, евиденцијата и начинот 

на издавање, продолжување, обновување и промена на 

уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и 

емисија на гасови.   

  

Член 14 

Инспекцискиот надзор на воздухопловите и на нив-

ната градба, одржување и пловидбеност го вршат ис-

клучиво инспектори за одржување и пловидбеност кои 

се овластени од Агенцијата и кои ги задоволуваат по-

себните услови утврдени во Правилникот за начинот, 

правилата и посебните услови за вршење на инспек-

циски надзор и посебните услови кои треба да ги ис-

полнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен 

воздушен превоз. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот, правила-

та и посебните услови за вршење на инспекциски над-

зор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице 

за да врши инспекциски работи од областа на возду-

хопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

54/08). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-597/1 Министер 

17 јануари 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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